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Toelichting bij begroting 2018-2019 

 
Inkomsten: 
 
1. Ouderbijdragen 

Het totale aantal leerlingen per 1 oktober 2018 (peildatum) bedraagt volgens 
opgave van de school 1322 (2017: 1401). 

Voor schooljaar 2018-2019 wordt een streefpercentage van 95% gehanteerd ter 
bepaling van de begrote opbrengst aan vrijwillige ouderbijdragen (schooljaar 201-
2017-2018: realisatie 96,3%). 

 
Voor schooljaar 2018-2019 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage ongewijzigd € 35 

per leerling. 
 

2. Rente 
De begrote renteopbrengst betreft de geschatte renteopbrengst op de ING spaar-
rekening op naam van de Oudervereniging. 

 
Uitgaven inclusief reservering: 
 
Algemeen 

Uitgangspunt is dat de begroting 2018-2019 als geheel kostendekkend moet zijn. 
 

1. Groepsexcursies en Culturele activiteiten 
De begrote uitgaven voor groepsexcursies (€ 20 per leerling) en culturele activi-

teiten (€ 10 per leerling) zijn gedaald ten opzichte van het afgelopen schooljaar 
als gevolg van het lagere aantal leerlingen. De begrote uitgaven voor groeps-
excursies en culturele activiteiten bedragen 90% van de begrote inkomsten. 

 
2. Eindexamen 

De jaarlijkse bijdrage in de kosten van het fotojaarboek voor eindexamenleerlingen 
wordt sinds schooljaar 2013-2014 niet meer ten laste van de jaarlijkse begroting 
van de Oudervereniging gebracht. Tegenover deze besparing staat een hoger 

bedrag aan begrote kosten voor Culturele activiteiten (zie ook punt 1). 
 

3. Kosten Oudervereniging 
In deze kostencategorie is met name rekening gehouden met de begrote kosten 
van twee thema-/ouderavonden, te organiseren gedurende het schooljaar. Deze 

kostenpost houdt verband met de wens van het bestuur om ruime financiële 
mogelijkheden te hebben voor het inhuren van externe (professionele) sprekers. 

Verder is rekening gehouden met stelposten voor bestuurskosten en kosten 
betalingsverkeer. 
 

4. Representatiekosten 

Vanwege het feit dat de werkelijke kosten voor deze categorie in het afgelopen 
schooljaar lager waren dan begroot en vanwege het feit dat er dit schooljaar 

minder leerlingen zijn, zijn de uitgaven voor attenties voor leerlingen en 
leerkrachten voor schooljaar 2018-2019 begroot op € 400, dit is €50 lager dan 

vorig schooljaar. De Oudervereniging verwacht met dit bedrag, indien van 
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toepassing, attenties voor leerlingen en leerkrachten uit dit ‘lief en leed potje’ te 

kunnen bekostigen. 
 

5. Reservering bijdrage reünie 
De jaarlijkse reservering ter financiering van een bijdrage in de kosten van de 5-
jaarlijkse schoolreünie is ten opzichte van het afgelopen schooljaar gelijk gebleven. 

De volgende schoolreünie zal in het jaar 2020 worden georganiseerd. 
 

6. Overige activiteiten, nader te bepalen 
Deze kostenpost houdt verband met de wens van het bestuur om extra financiële 
ruimte te hebben voor eventuele nieuw te starten initiatieven/activiteiten; deze 

zullen gedurende het schooljaar nader worden ingevuld. 

 
Resumé inkomsten-uitgaven: 
 
De totale inkomsten zijn begroot op € 43.960,00 gelijk aan de totale kosten. 
Alsdan is de begroting precies kostendekkend. 

 
Besluit gedeeltelijke afbouw/aanwending algemene reserve: 
 

Het bestuur acht een algemene reserve van maximaal € 10.000 (ca. 20% van het 
jaarlijks te incasseren bedrag aan vrijwillige ouderbijdragen) toereikend. 
 

Tijdens de jaarvergadering in november 2013 is de algemene ledenvergadering 
akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om de algemene reserve van de 

Oudervereniging met ingang van schooljaar 2013-2014 geleidelijk in een aantal 
jaren af te bouwen tot genoemd bedrag van € 10.000 is bereikt. 
 

Indien en voor zover de omvang van de algemene reserve meer bedraagt dan 
genoemd maximum, kan het ‘overschot’ worden aangewend voor een bijdrage van 

maximaal € 2.500 per jaar voor een nader door de Oudervereniging te bepalen 
doel, bijvoorbeeld een bijdrage in de kosten van het fotojaarboek voor de 
eindexamenleerlingen. 

 
Voorstel hoogte vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020: 
 

Aan de algemene ledenvergadering wordt voorgesteld om de vrijwillige ouder-
bijdrage voor het komende schooljaar 2019-2020 ongewijzigd vast te stellen op 
€ 35 per leerling. 

N.B.: Uitgangspunt daarbij is dat de (vrijwillige) ouderbijdrage voor minimaal 95% 
van het aantal leerlingen wordt betaald. 

 
Spijkenisse, oktober 2018 
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