
Financieel verslag 2018-2019 Oudervereninging De Brakken 

 

  

Begroting 
2018-2019 

werkelijk 
2018-2019 Verschil 

Sinterklaas 
 

      1.300        1.315            -15  

Kerstmis 
 

        150           228            -78  

Carnaval 
 

        350           216            134  

Avond 4 daagse 
 

        350           232            118  

Brakkendag 
 

    12.800      14.200        -1.400  

Schoolverlaters 
 

        800           750              50  

Aankleedgroep 
 

        150            26            124  

Algemene uitgaven 
 

        350           235            115  

  
    15.950      17.203  -953 

     ouderbijdrage 
 

      5.000        5.728           -728  

extra bijdrage schoolreis 
 

      6.800        6.642  159  

Gespaard voor schoolreis 
 

      3.600        3.600              -    

bag2scool 
 

        400           488            -88  

Bijdrage nuwelijn 
 

        450           940           -490  

  
    15.950      17.397        -1.147  

     Saldo (voordelig) 
 

           -             194           -194  

 

Toelichting: 

Een aantal opvallende posten lichten we hieronder toe: 

Brakkendag 

Dit jaar zijn we voor de Brakkendag op schoolreis naar de Efteling. De kosten hiervan waren hoger dan 

geraamd, dit komt doordat de kinderen op deze dag in de Efteling ook lunch hebben gekregen. De extra 

bijdrage is lager dan geraamd, omdat de ouders die de begeleiding hebben verzorgd op verzoek van de 

schooldirectie geen eigen bijdrage hebben betaald.  

 

Ouderbijdrage 

We hebben dit jaar de neerwaartse tendens in het ontvangen van de ouderbijdrage hebben kunnen 

keren. Door ca 86% van de ouders is de ouderbijdrage voldaan. 

 

Bijdrage Nuwelijn 

We hebben dit schooljaar zowel de bijdrage voor schooljaar 2018/2019 als ook de bijdrage voor 

schooljaar 2017/2018 ontvangen. Omdat de bijdrage over schooljaar 2017/2018 bij het opmaken van het 

vorige financieel verslag nog onzeker was, was deze niet opgenomen als Nog te ontvangen. 

 

Balans 

ACTIVA 1-9-2019 1-9-2018 
 

PASSIVA 1-9-2019 1-9-2018 

Bank         6.882        9.565  
 

Algemene reserve       6.009         5.826  

Kas              44             44  
 

Resultaat lopend boekjaar          194            183  

    
Reservering schoolreis            -           3.600  

 
    

 
Nog te betalen          723              -    

 
        6.926        9.609  

  
      6.926         9.609  

  



Begroting 2019-2020 Oudervereninging De Brakken 

 

  

Begroting 
2018-2019 

Begroting 
2019-2020 Verschil 

Sinterklaas 
 

      1.300  1.700            -400  

Kerstmis 
 

        150           250            -100  

Carnaval 
 

        350           300            50  

Avond 4 daagse 
 

        350           400            50  

Brakkendag 
 

    12.800  1.000 11.800  

sparen voor schoolreis 
 

-         2.950    -2.950 

Schoolverlaters 
 

        800           750              50  

Aankleedgroep 
 

        150            150            -  

Algemene uitgaven 
 

        350           350            -  

  
    15.950      7.850  8.100 

     ouderbijdrage 
 

      5.000  7.200           2.200  

extra bijdrage schoolreis 
 

      6.800  -  -6.800  

Gespaard voor schoolreis 
 

      3.600        -  -3.600    

bag2scool 
 

        400           200            -200  

Bijdrage nuwelijn 
 

        450           450           -  

  
    15.950      7.850        -8.100  

     Saldo (voordelig) 
 

           -    -           -  

 

Toelichting: 

Een aantal opvallende posten lichten we hieronder toe: 

Brakkendag 

In komend schooljaar geen schoolreis, hierdoor aanzienlijk lagere raming voor de kosten Brakkendag, 

hierbij dus ook geen extra bijdrage en geen inzet van een gespaard bedrag.  

We nemen we een hogere post op om te sparen voor een toekomstige schoolreis, omdat we hebben 

gezien dat de kosten om op schoolreis te kunnen gaan toe nemen. 

 

Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is jaren ongewijzigd gebleven, maar nu is een voorstel tot verhoging door de MR 

goedgekeurd, daarom een hogere raming. 


