Financieel jaarverslag 2013-2014 Oudercommissie OBS De Feniks
We beginnen dit jaar met 403 leerlingen. Dat zijn er bijna 50 minder dan vorig jaar.
In totaal is er voor 86% van de leerlingen betaald, 6% meer dan vorig jaar! Waarvan 87% overmaakt,
7% contant betaald en 6% via automatische machtiging.
Begroting maken was dit jaar duidelijk omdat we de uitgaven van vorig jaar konden gebruiken.
Bijna alle commissies zijn onder de begroting gebleven waarvan Sinterklaas redelijk onder de
begroting gebleven met een verschil van € 183,07. (8%)
Kerst is slechts iets over de begroting gegaan vanwege de aanschaf van 2 warmhoudpannen. Het
kerstcafe heeft daarentegen nog voor extra inkomsten gezorgd, wat de overschrijding van het
kerstbudget gedrukt heeft.
Het restant over schooljaar 2013-2014 is € 394,76
We hebben tijdens de vergadering op 13-01-2014 besloten om naast de Janje Beton inkomsten ook
€ 500,- reserves van de OC bij te leggen zodat het hele budget, gezamlijk met de Aquamarijn €11.000
is; ieder € 5.500,-.
Met deze bijdrage is het mogelijk geworden een nieuw speeltoestel te plaatsen op het plein beneden
en het speeltoestel op de rotonde te verplaatsen naar het plein boven, voorzien van nieuwe
rubberen tegels.
Dit jaar is er een marktkraam aangeschaft ten waarde van 195,85 euro.
Vorig jaar was de reservering voor sinterklaas € 320,00. Dit jaar ook €320,00 voor aanschaf nieuwe
pietenpakken en schmink.
Restant van 2012-2013 is niet mee begroot. Begroting is puur gebaseerd op de inkomsten van de
ouderbijdragen. Eerdere reserves zijn meegenomen bij extra uitgaven, zoals de marktkraam en een
extra bijdrage voor de Jantje Beton speeltoestellen die dit schoojaar zijn geplaatst op het benedenen bovenplein.
Dit jaar zijn wederom de in-,en uitgaven van de avond-4-daagse via de Oudercommissie-rekening
gegaan, hierdoor komt er ook inzicht in de financiën van de avond-4-daagse commissie. Dit is
officieel geen activiteit van de Oudercommissie.
stand lopende rekening 19-08-2014
stand spaarrekening 06-03-2013
Totaal saldo ouderraad
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2.050,26
1.572,82
3.623,08

Vrij deel OR, reserves
sparen pakken zwarte piet
restant avond-4-daagse 2014
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3.303,08
320,00
19,00

