
Verslag Financiën Oudervereniging ’t Carillon. 
 

Kascontrole 
De Kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Mevrouw Van Wingerden. Een getekend document met haar bevindingen is bijgevoegd als afbeelding hieronder. 

 

 



Balans 

 

 

Toelichting: 

OV Carillon streeft erna om financieel het lustrum zelf te kunnen bekostigen zodat we niet afhankelijke zijn van sponsorinkomsten. Doel is om over een 

reserve van € 14000 te beschikken i.v.m. het lustrum in het jaar 2023/2024. Momenteel is de reserve ongeveer 96% van dit bedrag, als gevolg van veel 

minder uitgaven dan gepland in het jaar 2019/2020 alsmede een bijstelling van het streefbedrag naar beneden, als gevolg van een (veel) lager verwacht 

leerlingen aantal dan bij het voorgaande lustrum 

De algemene reserve is bedoeld voor onverwachte uitgave en om niet afhankelijk te zijn van bankfinanciering. Doel is om deze op een niveau van € 6.000 te 

hebben. 

Zowel de lustrum als algemene reserve zijn op het gewenste niveau 

Balans

Debet 9/24/2020 9/13/2021 Credit 9/24/2020 9/13/2021

Bank 19,805€        19,471€        Eigen vermogen 19,805€        19,471€        

Delta 2021vs 2020 (334)€             

Lustrum Reserve 13,471€        

Algemene Reserve 6,000€           

19,471€        

Specificatie Eigen Vermogen



Afrekening 2020/ 2021 en Begroting 2021/2022 

 

Afrekening 
• Een aantal commissies is dit jaar niet door gegaan, of er zijn geen kosten gemaakt 

• Inkomsten wat lager dan verwacht ivm lager leerlingen aantal, daarnaast iets lagere betalingsgraad dan voorgaande jaren 

• Afwijkingen, gemeld in kolom “Opmerkingen” 

• Resultaat in lijn met begroting. 

Begroting 
Rekening houdend met: 

• De ontwikkeling van de leerlingenaantallen 

• Een inflatie van 2% 

• Afgerond naar het eerstvolgende veelvoud van 50 euro 

• Enkele afwijkende bedragen, zie opmerkingen. 

  

Begroting 2020/ 2021 Gerealiseerd Begroting 2021/ 2022

Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Opmeringen

Ouderbijdrage 11,890€                   11,054€              (74)€                     10,280.00€                   -€                                Uitgaven ouderbijdrage betreft verkeerd overgemaakte bijdrage overblijven.

Oudervereniging (800)€                        (576)€                   (800.00)€                       Geen etentje OV ivm COVID 19

Sinterklaas (1,650)€                    (1,730)€               (1,800.00)€                    

Kerst (1,050)€                    (970)€                   (950.00)€                       

Wintercommissie (300)€                        -€                     (150.00)€                       Een aantal activiteiten gaan vaak niet door, voor al die activiteiten maximaal begroten blijkt niet nodig

Carnaval (150)€                        -€                     (150.00)€                       Een aantal activiteiten gaan vaak niet door, voor al die activiteiten maximaal begroten blijkt niet nodig

Meester en juffen dag -€                          -€                     -€                                

Pasen (600)€                        (354)€                   (300.00)€                       

Schoolreis 400€                         (6,200)€                    -€                     (6,878)€               2310 (6,500.00)€                    Iets verhoogd ivm toenemende prijzen busvervoer en toegang parken.

Kleuterfeest 145€                         (2,000)€                    -€                     (1,183)€               455 (1,200.00)€                    

Kamp groep 8 4,350€                      (2,600)€                    4,285€                 (3,491)€               3450 (3,450.00)€                    Fout in begroting 2021 (aanbetaling accommodatie niet goed verrekend)

Afscheid groep 8 (650)€                        (415)€                   (500.00)€                       

Excursies/Busvervoer (500)€                        -€                     (300.00)€                       Een aantal activiteiten gaan vaak niet door, voor al die activiteiten maximaal begroten blijkt niet nodig

Sportdag (500)€                        -€                     (300.00)€                       Een aantal activiteiten gaan vaak niet door, voor al die activiteiten maximaal begroten blijkt niet nodig

Totaal 16,785€                   (17,000)€                  15,339€              (15,672)€             16,495€                         (16,400)€                       

Resultaat (215)€                        (333)€                   95



Voorstel ouderbijdrage 
Ook dit jaar is er weer gekeken naar het eventueel verhogen van de ouderbijdrage. Op basis van de huidige financiële positie en buffers, alsmede de 

ontwikkeling van de leerlingenaantallen en toekomstige verwachtte uitgaven (lustrum in 2023/2024) is er vooralsnog geen reden om iets te wijzigen aan de 

ouderbijdrage. 

 

Daarom stelt het bestuur van de Oudervereniging voor om de bijdrage ongewijzigd te laten op: 

• Ouderbijdrage:  

o 30 euro voor het 1e en 2e kind op ’t Carillon 

o 25 euro voor het 3e (en verder) kind op ‘Carillon 

• Bijdrage Schoolreis: 

o 10 euro voor alle leerlingen van de groepen 3 t/m 7 

• Bijdrage Kleuterfeest: 

o 5 euro voor alle leerlingen van de groepen 1 en 2 

• Kamp Groep 8 

o 75 euro voor alle leerlingen van de groepen 8 

 


