Inhoudelijk en financieel verslag Oudercommissie
1. Wat doet de Oudercommissie?
De oudercommissie (OC) is een vertegenwoordiging van alle ouders binnen de
Quintusschool. Een belangrijke taak van de OC is het (in samenwerking met het team van
de Quintusschool en Kids First) organiseren, bekostigen en ondersteunen van
verschillende activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden. Voor de bekostiging
van al deze activiteiten int de OC een jaarlijkse ouderbijdrage.
2. Wie zaten en zitten er in de Oudercommissie?
In het schooljaar 2019/2020 vormden de volgende ouders de Oudercommissie: Gea van
Bergen (moeder Sem), Martin Heerema (vader van Armin, Richard en Lauren),
Geanique Hazenberg (moeder Stef), Kirsten Hoogstraat (moeder Joris en Siem), Sandra
Jobing (moeder Jip), Tafie van der Vegt (moeder Hidde en Marit) Sandra Woldring (moeder
Joost), Evelyn Guichelaar (moeder Luuk, Tijs en Finn) en Hedy Wind (moeder Aria en
Elise). Nicolet, Jannie en/of Eva schuiven bij de bijeenkomsten van de OC aan namens het
team. Het OC komt gemiddeld zo’n acht keer per schooljaar bij elkaar.
Voor het schooljaar 2020/2021 zijn helaas drie van onze leden gestopt omdat hun kinderen
naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan: Gea, Martin en Sandra Jobing. Gelukkig heeft
Geert Koster (vader van Luuk, Tijs en Finn) zich gemeld als nieuwe penningmeester!
Geanique Hazenberg heeft evenals in het vorige schooljaar de rol van secretaris en Hedy
Wind vervult dat van voorzitter.
3. Inhoudelijke en financiële verantwoording 2019/2020
Eenmaal per jaar wordt er verantwoording afgelegd over alle activiteiten van het
voorafgaande jaar en de besteding van de ouderbijdrage.
Inhoudelijke verantwoording
In het schooljaar 2019/2020 heeft de OC meegeholpen met de organisatie van de volgende
activiteiten: het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de Paasattentie, laatste schooldag,
koffieochtenden en het Talentfeest. Er zijn liters limonade, sinterklaascadeautjes, koekjes,
paashazen, enzovoort gekocht. Er zijn chocolaatjes rondgebracht, soepen gemaakt,
sinterklaascadeautjes ingepakt en de koffie ochtenden na de zomervakantie en
kerstvakantie zijn verzorgd. Kortom, we hebben niet stil gezeten! Op basis van de reacties
van de kinderen, ouders en leerkrachten durven we te stellen dat het wederom een
geslaagd jaar was.
Financiële verantwoording 2019/2020
In onderstaand overzicht treft u een overzicht aan van de te verwachten en daadwerkelijke
inkomsten en uitgaven over het schooljaar 2019/2020)

4. Eindsaldo plus controle kascommissie
Omschrijving

Verlies

Contributies en abonnementen

111,50

Representatie en verteer

325,00

Relatiegeschenken
Bankkosten
Accountants- en
administratiekosten

Verlies

Winst Resterend

Rest. %

175,00

-117%

150,00

0,00

50,00

-50,00

100%

215,87

126,00

-89,87

-71%

138,00

138,00

0,00

0%

150,00

-150

100%

Rente
Uitgaven Avondvierdaagse

Winst

0,83
0,00

0,00

Uitgaven talenten

627,93

Uitgaven Kinderboekenweek

239,79

150,00

89,79

-60%

1629,20

350,00

1279,20

-365%

0,00

100,00

-100,00

100%

Uitgaven Kerst
Uitgaven Sint-Maarten
Uitgaven Sinterklaas
Uitgaven Koffie-ochtend

635,06

650,00

0,00

100,00

-14,94

2%

-100,00

100%

Uitgaven Musical Groep 8

190,00

450,00

-260,00

58%

Uitgaven Afscheid Groep 8

616,84

150,00

466,84

-311%

79,93

125,00

-45,07

36%

300,00

-150,75

50%

Uitgaven Pasen
Uitgaven Culturele Mobiliteit

806,25

Uitgaven Laatste Schooldag
Inkomsten Vrijwillige
Ouderbijdrage

149,25

Inkomsten Oud Papier

2215,00

2.450,00

325,00

10%

280,57

550,00

269,43

49%

1952,00

Inkomsten Talenten
Inkomsten kerst

2211,00

Saldo

369,25
6659,40

6659,40

3.000,00 3.000,00

Opvallende kosten van het afgelopen jaar zijn onder andere dat van de culturele mobiliteit.
Dit is niet gebudgetteerd, maar wel betaald omdat we deze culturele uitjes niet wilden
schrappen. Voor dit jaar is het wel gebudgetteerd en zal er een extra actie voor ingezet
worden om deze kosten (gedeeltelijk) te dekken.
Helaas is het afscheid van groep 8 wederom te duur uitgevallen. Er is besloten om in de
toekomst niet meer uit te betalen dan wat er gebudgetteerd is. Als de ouders van groep 8
een groter feest willen dan in het budget past, kunnen zij dit zelf financieren. Ook de
uitgaven voor het kerstfeest waren duurder dan gepland, maar dit is ruim gecompenseerd
door de inkomsten hiervan.
De inkomsten van het OC zijn de afgelopen jaren teruggelopen. Dit schooljaar zullen
bepaalde OC uitgaven niet doorgaan door de corona pandemie. Voor volgend jaar wordt
overwogen om het staffelen van de ouderbijdrage voor tweede en derde kinderen terug
te draaien. De uitgaven van het OC zijn per kind immers gelijk.
Uiteraard helpt het al als zoveel mogelijk mensen de bijdrage voldoen. De afgelopen twee
jaar is er meer dan de vorige jaren betaald. We denken dat het delen van de Tikkie’s
hieraan heeft meegeholpen, dus worden die dit jaar ook weer gedeeld. Het staat natuurlijk

vrij om een hoger bedrag dan gevraagd wordt in te vullen, wanneer u denkt dat u meer kunt
missen voor de extra's die wij op school organiseren.
5. Begroting 2020/2021
Voor het lopende schooljaar is onderstaande begroting opgesteld. Op een aantal punten
is de begroting aangepast omdat ervaring heeft geleerd dat sommige bedragen te hoog/
laag ingeschat zijn, er posten afgeschaft zijn (zoals het klassenbudget) en er zijn posten
toegevoegd. Om niet verder in te teren op het spaargeld, zijn bepaalde budgetten
verkleind. Het budget voor de koffie ochtenden staat op 0, omdat we ervan uitgaan dat
ook degene na de kerstvakantie niet door kan gaan in verband met corona. Ook het kerst
budget is om die reden verlaagd; dit jaar geen soep of gluhwein helaas.
Budget 2020/2021

Omschrijving

Verlies

Contributies en abonnementen

115,00

Representatie en verteer

100

Bankkosten
Accountants- en
administratiekosten
Uitgaven Avondvierdaagse

215

Uitgaven Kinderboekenweek

150

Uitgaven Kerst

100

Uitgaven Sint-Maarten
Uitgaven Sinterklaas
Uitgaven Koffie-ochtend

138
150

35
600
0

Uitgaven Musical Groep 8

450

Uitgaven Afscheid Groep 8

150

Uitgaven Pasen

100

Uitgaven culturele mobiliteit

912

Uitgaven Laatste Schooldag
Inkomsten Vrijwillige
Ouderbijdrage
Inkomsten Oud Papier

300

Inkomsten OC actie

Winst

2.450,00
300
650
3.400,00 3.400,00

Mocht u naar aanleiding van het inhoudelijk en/of financieel verslag vragen hebben dan
nodig ik u van harte uit om contact op te nemen met Hedy Wind, tel. 06-38273159991/
e-mail: hedydejager@gmail.com.

