
Jaarverslag schooljaar 2017-2018 Investeringsbijdrage. 

 

Vanaf dit schooljaar heeft Suzan Hooij de penningsmeester activiteiten van de vorige 

penningmeester overgenomen. Dit jaar hebben alle leerlingen een brief gekregen om de 

investerings- en activiteitenbijdrage te betalen in plaats een brief per gezin.  

Inkomsten 

Door een goede samenwerking met de directeur van school hebben aanzienlijk meer ouders de 

investeringsbijdrage betaald. Bijna maandelijks heeft de directeur op verzoek van de penningmeester 

een reminder gemaild naar de ouders, i.v.m. de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) 

regelgeving doet hij dit zelf en niet de penningsmeester.  

Uitgaven 

Doordat er uiteindelijk aanzienlijk meer investeringsbijdrage is betaald dan in de voorgaande jaren 

en waar we vanuit waren gegaan in het budget hebben we in april nog een extra 

investeringsaanvraag van € 2.000,- goedgekeurd en zijn de gelden ook geïnvesteerd in de extra 

materialen. In deze extra aanvraag zat bijvoorbeeld vervanging van bestaande boeken. Dit bedrag is 

in het jaaroverzicht niet exact gespecifieerd waardoor de bibliotheek uitgaven hoger zijn uitgekomen 

dan het budget en de extra uitgaven voor het extra budget lager dan de € 2.000,-. Per saldo past het 

gezamenlijk binnen het budget. In de extra aanvraag zaten verder boekensteunen voor de 

bibliotheek, een extra bee bot, een gymkast, het zonnedoek voor het kleuterplein en opknappen van 

het klimtoestel op het voorplein. 

Aangezien we dit jaar een ANBI status hebben verkregen en hiervoor geen kosten hadden begroot 

zijn deze kosten onder onvoorzien opgenomen. Per saldo zijn alle inkomsten hoger dan alle uitgaven 

waardoor er een extra budget meegaat naar volgend jaar van € 1.623,-. 

  



 

  Begroting Realisatie 

      

Bedrag bijdrage 12.946,50  14.290,00  
overheveling 2016-2017 0,00    

Totaal investeringsbijdrage aan stichting 12.946,50  14.290,00  

      

investeringen 2017-2018     

hygiënische maatregelen 2.160,00  1.920,00  

versterking muziekonderwijs 1.500,00  1.500,00  

Bibliotheek 4.100,00  4.446,72  

Bee bot en Pro bot 750,00  652,82  

materiaal kleine gymzaal, nieuwe matjes 1.023,03  1.020,03  

techniekmateriaal groep 1 tot en met 8 1.000,00  868,62  
Muziekinstallatie (draagbaar voor 
(kleuter)gym 

248,00  
248,00  

Extra aanvraag april 2018 ivm extra 
inkomsten (2.000 goedgekeurd) 

 

1.639,67  

Onvoorziene kosten ivm ANBI aanvraag 

 

370,57  

  10.781,03  12.666,43  

Totaal inkomsten minus uitgaven 2.165,47  1.623,57  

 

Saldo begin van het jaar 2-8-2017   € 6.093 

Plus alle inkomsten  € 14.290 

Minus alle uitgaven  -€ 12.666 

Totaal  € 7.716 

Totaal saldo per 1-8-2018 bank   € 7.717 

 


