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Toelichting bij jaarafsluiting 2021-2022 
 
Het boekjaar van de Oudervereniging loopt van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022. 

 
Baten: 
 
1. Ouderbijdragen 
In het afgelopen schooljaar is voor 860 van in totaal 1132 leerlingen (peildatum: 1 januari  
2021) de vrijwillige ouderbijdrage ad € 35 per leerling ontvangen. Dat is 76% (schooljaar 2020-
2021: 85,4%), ruim onder het gehanteerde streefpercentage van 95%. 
 
2. Rente 
Er is geen rente ontvangen op de ING Zakelijke Spaarrekening. 

 
Lasten: 
 
1. Groepsexcursies en Culturele activiteiten 
Van de totale inkomsten is dit schooljaar 82,7% (schooljaar 2020-2021: 44%) uitgegeven aan 
kosten voor Groepsexcursies en Culturele activiteiten.  
 
1a. Groepsexcursies:  
De werkelijke kosten voor groepsexcursies waren nagenoeg gelijk aan de begroting.  
 
1b. Culturele activiteiten:  
De werkelijke kosten voor culturele activiteiten waren gelijk aan wat begroot is. Deze 
kostenpost heeft betrekking op de kosten voor de aanschaf van de CJP (€ 10 per leerling), 
welke kaart ook in het afgelopen schooljaar aan alle leerlingen is verstrekt en geheel via de 
ouderbijdrage is gefinancierd. Met de CJP zou onder andere korting verkregen kunnen worden 
op de prijs van culturele activiteiten die door de school voor de leerlingen normaal gesproken 
worden georganiseerd. 
Daarnaast biedt de CJP ook voor de individuele leerling veel korting en ander voordeel (o.a. 
korting op cultuur, festivals, bioscoop, theater, musicals, concerten en musea; voordeel op 
lifestyle, bijv. Apple-producten, fashion, boeken; toegang tot exclusieve events). 
 
NB: Het deel van de uitgaven voor Groepsexcursies en Culturele activiteiten dat uiteindelijk  
ten laste komt van de Oudervereniging, is afgestemd met en geaccordeerd door de school. Dit 
resulteert in een eindafrekening met de school over het afgelopen schooljaar, op basis 
waarvan de Oudervereniging op balansdatum nog ruim €7.234 tegoed heeft van de school; 
genoemd bedrag is als vordering op de balans per 31 juli 2021 opgenomen. Dit bedrag zal niet 
uitgekeerd worden maar verrekend in volgende schooljaar. 
 
2. Eindexamen 
Met ingang van schooljaar 2013-2014 worden de kosten voor het fotojaarboek voor de 
eindexamenleerlingen niet meer ten laste van de begroting van de Oudervereniging gebracht. 
 
 
3. Kosten Oudervereniging 
De werkelijke kosten waren ca. € 800 lager dan begroot. Dit komt doordat er  
1 ouder/themavond is georganiseerd i.p.v. 2 avonden. 
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4. Representatiekosten 
De werkelijke kosten voor attenties voor leerlingen en leerkrachten waren circa € 70 lager dan 
begroot. 
 
5. Reserveringen 
In het afgelopen schooljaar is er geen bedrag gereserveerd ten behoeve van de bijdrage van 
de Oudervereniging in de kosten van de 5-jaarlijkse reünie van de school. Deze zou in 2020 
plaats vinden. Uiteraard is deze reünie afgelast. De reservering blijft staan voor 2025. Er is 
momenteel voldoende tegoed opgebouwd. 
 
6. Onvoorzien 
Geen onvoorziene uitgaven. Deels verrekend met terugbetaling ouderbijdrage aan 
eindexamenkandidaten.  
In verband met corona is er in het schooljaar 2020-2021 door het bestuur besloten om een 

bedrag van € 17,50 van de bijdrage ouderraad retour te geven aan de ouders die de bijdrage 

in schooljaar 2020-2021 betaald hadden.Dit is het totaalbedrag van € 13.667,50. 

 
 
 

Resumé baten en lasten, saldo en algemene reserve: 
 
De totale baten bedroegen:  €30.102 (begroot € 27.799) 
De totale lasten bedroegen:  €40.583 (begroot € 27.799) 
 
Voor schooljaar 2021-2022 resteert een tekort van € -10.481 
 
Dit tekort, veroorzaakt door terugbetaling van € 13.667 retourbetalingen vrijwillige 
ouderbijdrage van schooljaar 2020-2011, wordt verrekend met de algemene reserve wat nu € 
13.239 bedraagt. 

 
Verslag kascontrolecommissie: 
 
De kascontrolecommissie zal de financiële stukken van de Oudervereniging over het 
afgelopen boekjaar controleren en daarvan verslag (laten) doen. 

 
Zuidland, 7 oktober 2022 

 
Jessica Sooijs-Vingerling 
Penningmeester Oudervereniging OSG De Ring van Putten 


