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Toelichting bij begroting 2020-2021 

 

 
Inkomsten: 
 

1. Ouderbijdragen 
Het totale aantal leerlingen per 1 oktober 2020 (peildatum) bedraagt volgens 

opgave van de school 1189 (2019: 1225). 
Voor schooljaar 2020-2021 wordt een streefpercentage van 85% gehanteerd ter 
bepaling van de begrote opbrengst aan vrijwillige ouderbijdragen (schooljaar 201-

2019-2020: realisatie 88.9%). 
 

Voor schooljaar 2020-2021 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 2020-2021 als geheel kostendekkend moet zijn. 

 
1. Groepsexcursies en Culturele activiteiten 
De begrote uitgaven voor groepsexcursies en culturele activiteiten zijn gedaald ten 

opzichte van het afgelopen schooljaar als gevolg van het lagere aantal leerlingen 
en doordat de vrijwillige bijdrage steeds minder ontvangen wordt. De begrote 

uitgaven voor groepsexcursies en culturele activiteiten bedragen 86% 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 
voor één thema avond, 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. Voorheen 
werden er twee thema avonden per schooljaar georganiseerd. Gezien het 

teruglopend leerlingenaantal en vanwege het feit dat de vrijwillige bijdrage steeds 
minder betaald wordt, is door de Oudervereniging besloten nog maar één thema 

avond per jaar te organiseren. Zo hoopt de Oudervereniging dat de activiteiten 
voor de leerlingen gewoon door kunnen blijven gaan.  
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Verder is rekening gehouden met stelposten voor bestuurskosten en kosten 

betalingsverkeer.  
 

 
4. Representatiekosten 

Vorig schooljaar zijn deze kosten in de begroting met €200 verlaagd. Voor dit 

schooljaar blijft het bedrag hetzelfde. De Oudervereniging verwacht met dit 
bedrag, indien van 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 schoolreünie zou in 2020 plaatsvinden, maar is vanwege corona niet door 

gegaan. Nog niet bekend is wanneer dit nu plaats gaat vinden. 
 

6. Overige activiteiten, nader te bepalen 
Deze kostenpost was de wens van het bestuur om extra financiële ruimte te 

hebben voor eventuele nieuw te starten initiatieven/activiteiten. Het bedrag van 

€2.000 is het bedrag welke ongeveer uitgegeven gaat worden in verband met de 

aanschaf van waterflessen voor de leerkrachten en leerlingen. Hiermee willen wij 

het belang van duurzaamheid en gezondheid benadrukken: water is gezonder 

dan limonade, het gebruik van een hervulbaar flesje is milieuvriendelijk. 

 

 
Resumé inkomsten-uitgaven: 
 
De totale inkomsten zijn begroot op € 37.037,00, de totale kosten op €37.037,00. 

De begroting is dus kostendekkend. De stelpost Excursies is hierop aangepast. 

 
Besluit gedeeltelijke afbouw/aanwending algemene reserve: 
 

 
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. Het bestuur acht 

dit bedrag als toereikend.  
 

Indien en voor zover de omvang van de algemene reserve meer bedraagt dan 
genoemd maximum, kan het ‘overschot’ worden aangewend voor een bijdrage van 
een nader door de Oudervereniging te bepalen doel, bijvoorbeeld een bijdrage in 

de kosten van het fotojaarboek voor de eindexamenleerlingen. 
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Hoogte vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2021-2022: 
 

De vrijwillige ouderbijdrage voor het komende schooljaar 2021-2022 blijft 
ongewijzigd namelijk € 35 per leerling. Eventuele tekorten kunnen nog 
gefinancierd worden uit de algemene reserve. Gezien de tegenvallende Baten van 

de afgelopen drie jaar zal de Oudervereniging intern bespreken hoe we dit in de 
toekomst kunnen voorkomen. Uiteraard is schooljaar 2019-2020 een uitzonderlijk 

jaar te noemen. De verwachting is dat ook schooljaar 2020-2021 een bijzonder 
jaar zal zijn. Mede hierdoor is het lastig te voorspellen wat “de trend” zal worden 
betreffende de betaling van de vrijwillige bijdrage.  

 
N.B.: Uitgangspunt daarbij is dat de (vrijwillige) ouderbijdrage voor minimaal 95% 

van het aantal leerlingen wordt betaald. 

 
Spijkenisse, november  2020 
 
 

Karin Tabink 
Penningmeester Oudervereniging OSG De Ring van Putten 


