Financieel Jaarverslag
2019-2020

Ouderraad
OBS Sprengenpark

DE OUDERRAAD
De ouderraad is een vereniging die bestaat uit minimaal 4 ouders/verzorgers van
kinderen op OBS Sprengenpark en 1 personeelslid van OBS Sprengenpark.

Het doel van de vereniging is:
•
•
•
•
•

De bloei van de school bevorderen.
Interesse van ouders voor de school stimuleren.
Ondersteunende werkzaamheden voor de school door ouders bevorderen.
Ervoor zorgen dat leerlingen op schoolreisje of schoolkamp kunnen gaan.
Beheren van de financiën door de penningmeester.

Activiteiten en taken ouderraad:
Het werk als lid van de ouderraad bestaat uit het plannen, organiseren, uitvoeren en
evalueren van de volgende activiteiten in 2019/2020:
• Pleinfeest
• Sinterklaas
• Kerstfeest
• Pasen
• Disco
• Koningsspelen
Elke feest heeft een commissie met 2 leden OR en 1 teamlid. De commissie bereidt
het feest voor (boodschappen, spellen regelen/bedenken, aankleding) en is aanwezig
bij het feest (opzetten, helpen bij activiteiten, begeleiden van hulpouders en
opruimen). Op de dagen zelf wordt de OR bijgestaan door de (overige) leerkrachten
en hulpouders.
Verder ondersteunt de Ouderraad een aantal activiteiten financieel zoals de
avondvierdaagse, eindmusical en afscheidsBBQ groep 8. De ouderraad vergadert
minstens zes maal per schooljaar.

Wijzigingen 2019/2020
In het nieuwe schooljaar verwelkomen wij Jeanine Jakobs ,
Jorien van Paasschen en Rens Nieuwenhuis verlaten de OR.

Naam OR lid
Samantha Schipper
Gemma van den Essenburg
Melissa Bakker
Hulya Bicen
Stephanie Janssen
Jeanine Jakobs
Monique van Lohuizen

Functie ouderraad
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Ouderraadlid
Ouderraadlid
Ouderraadlid
Personeelslid OBS Sprengenpark

Balans Ouderraad 2019-2020
Bezittingen
Rekening MR
ING Zakelijk
Kas
ZKL
Spaarrekening
Totaal

€ 1.117,78
€ 2.893,39
€ 382,80
€ 3.926,72
€ 8.320,69

In kas is aanwezig € 382,80. Dit bedrag wordt in kas gehouden om kleingeld te
hebben voor o.a. pleinfeest en het kerstfeest. Op de ING zakelijke rekening staat een
bedrag van € 2.893,39 Op de spaarrekening staat momenteel € 3.926,72.
Binnen de zakelijke rekening van de OR, houden wij een spaarrekening bij van de
MR. Het saldo van deze rekening bedraagt aan het einde van het schooljaar €
1.117,78

Reserveringen
• Reservering Schoolreisjes
Dit schooljaar hebben we € 150,00 kunnen reserveren voor toekomstige hogere
kosten schoolreisjes. Hiermee denken wij eventuele prijsstijgingen van
schoolreisjes op te kunnen vangen zodat wij niet direct de ouderbijdrage
hoeven te verhogen.
• Reservering door winst feesten
Afgelopen schooljaar hebben wij de winst (€ 250,00) van het kerstfeest
uitgegeven aan speelmateriaal voor school de kinderen hebben dat zelf
uitgekozen.
RESULTAAT SCHOOLJAAR 2019/2020
Het afgelopen jaar heeft de Ouderraad verschil gespeeld. ( komt met name door
schoolreisje wat niet door is gegaan staan vast voor het komende schooljaar
2020/2021). Er werd van minder ouders de vrijwillige bijdrage ontvangen, wat
leidde tot minder inkomsten dan begroot. Dit heeft de OR deels kunnen opvangen
doordat wij succesvol sponsoring van een gedeelte van het eten en drinken hebben
kunnen regelen voor een aantal feesten.

Kascontrole Financiële administratie OR Schooljaar 2019/2020

Ondergetekenden hebben de financiële administratie van de Ouderraad van OBS
Sprengenpark gecontroleerd met behulp van het jaarverslag, de administratie en
bewijzen van de uitgaven.
Steekproefsgewijs zijn de inkomsten en uitgaven gecontroleerd.
De administratie is op correcte wijze uitgevoerd en geeft voldoende overzicht van de
inkomsten en uitgaven van de ouderraad. Het financieel verslag geeft een
betrouwbaar beeld van het resultaat.

Apeldoorn, 7 december 2020

Jorrien van Paasschen

Zwanette Vink

De ouderraad bedankt u voor uw hulp en aanwezigheid bij de feesten. Met uw
financiële bijdrage en hulp gaan wij er weer een succesvol nieuw schooljaar van
maken.
Namens de ouderraad
Melissa Bakker (penningmeester)

