
 

Stichting Ouderraad De Lei 

Email: ouderraad.delei@wijdevenen.nl 

1 

Jaarverslag 2021-2022 
 

In dit verslag treft u de financiële verantwoording van de periode 1 september 2021 – 31 

juli 2022. We kijken terug op een succesvol jaar. Vanwege Corona was het aan het begin 

van het jaar spannend of alles door zou kunnen gaan. Maar dat kon. De uitgestelde 

opening van de nieuwe school kon plaats vinden. En ook de overige geplande activiteiten 

hebben plaats gevonden. Geholpen door mooi weer tijdens alle activiteiten hadden niet 

alleen de kinderen een mooie tijd, maar kwamen er ook veel ouders kijken die we 

daarmee bij de school konden betrekken. 

En net als vorig jaar hebben we gemeend als OR nog iets extra’s te doen op de 

musicalavonden om deze kinderen een speciaal afscheid te geven, zodat we deze ouders 

op deze manier konden compenseren voor het niet kunnen profiteren van de korting van 

de bijdrage voor komend schooljaar 22/23. 

 

Inkomsten: 
De inkomsten zijn gebaseerd op de vrijwillige ouderbijdrage. Het verzoek tot deze 

bijdrage, de administratie en het versturen van de herinneringen hiervan worden gedaan 

door de directie van de school. In totaal is er in deze periode €5.622,50 bijgedragen 

door ouders. Dat is ruim meer dan de €5.070,- waarmee in de begroting was gerekend. 

Niet alleen omdat er meer ouders dan verwacht een bijdrage gaven, maar ook omdat een 

flink aantal ouders een hogere bijdrage gaven. We zijn erg blij met deze bijdragen aan 

onze activiteiten. 

Speciaal willen we nog noemen Bouw op Marc die de XXL kerstboom heeft gesponsord. 

Hiermee kunnen we de school voor meerdere jaren een extra kerstsfeer kunnen geven. TB 

logistieke dienstverlening nam een deel van de kosten van de springkussens op het 

kleuterfeest. Peters Timmerwerken die een deel van de kosten voor de discobus tijdens 

het groep 8 afscheid voor zijn rekening nam. En Bonbon Exclusief voor bijdrage aan 

kerstchocolade en het sponsoren van alle groep 8 kinderen met een extra bolletje ijs en 

chocolade op de afscheidsdag. Abcoude en Vijg en Olijf leverden met korting fruit voor het 

openingsfeest van de school en bij de koningsspelen en Bakkerij van Leeuwen droeg bij 

aan het kerstontbijt. Allemaal hartelijk dank. 

 

Uitgaven: 
Op de volgende pagina staat per activiteit de begroting en de besteding. Zoals gezegd 

liepen alle activiteiten zoals gepland. Dat is terug te zien in de besteding. Er waren geen 

overschrijdingen. Door een extra mooie aanbieding door van der Laan touringcar voor het 

vervoer van de schoolreis bleef van de schoolreis een flink deel van het budget over. En 

dankzij een slimme inkoop was er ook een besparing bij de sinterklaas uitgave. 
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De verschillende activiteiten zijn aan het begin van het jaar begroot en op basis van de 

uitgaven zijn de bestedingen vastgelegd. In totaal is er €12.073,82 uitgegeven aan 

verschillende activiteiten. 

Banksaldo: 
Naast de hierboven genoemde inkomsten en uitgaven zijn er nog twee factoren welke van 

invloed zijn op de eindsaldi van de bankrekeningen. 

Voor het openingsfeest was de inhuur van de muzikale begeleiding al betaald. Die komt 

dus niet meer terug in de kosten evenals de al betaalde bijdrage van de SPO Wijdevenen. 

Daarnaast had Snoopy ook de toezegging gedaan om voor de KDV kinderen een evenredig 

deel te betalen. Dat was nog niet ontvangen. Floreokids heeft deze verplichting 

overgenomen en € 500,- bijgedragen. 

Verder was er nog een factuur voor het klimpark van vorig schooljaar, welke dit jaar 

betaald is. 

Deze zijn niet verwerkt in de begroting en besteding van dit jaar, maar wel in de 

onderstaande mutatie van het banksaldo. 

Bovenstaande inkomsten en uitgaven hebben geleid tot dit eindsaldo: 

 Inkomsten Uitgaven  

Beginsaldo schooljaar € 15.882,15   

Inkomsten ouderbijdrage € 5.622,50 

Bijdrage Floreokids openingsfeest € 500,00 

Uitgaven  € 12.073,82 

Nog te betalen factuur klimpark 20/21    € 240,00 

Eindsaldo   €   9.690,83 

 

Activiteit Begroot Besteed 

Kinderboekenweek  €          300,00   €          266,90  

Sinterklaas  €       1.530,00   €       1.292,48  

Opening nieuwbouw  €          500,00   €          482,82  

Kerst  €          750,00   €          738,69  

Koningspelen/Lentefeest  €          410,00   €          275,73 

Kleuterfeest  €       1.000,00   €          863,81    

Schoolreis  €       7.510,00   €       6.700,00  

Groep 8 afscheid  €       1.250,00   €       1.246,20     

Administratie  €          200,00   €          187,51  

Diversen/onvoorzien (1%)  €          140,00   €            39,68     

 
 €     13.590,00   €       12.073,82  
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Naast deze lopende rekening is er nog een extra rekening. Hier staan extra bijdragen 

geparkeerd van de OR de Torenvalk en OR de Schakel om te besteden voor duurzame 

uitgaven. Het beginsaldo was € 828,33. Er is  € 0,08 aan rente ontvangen. Het totale 

saldo is dit jaar aan de school geschonken en gebruikt om sporttenues aan te schaffen 

voor de schoolteams. De rekening is opgeheven. 

De kascontrole is op 13 augustus 2022 gedaan door Alger Remmelts. De kas is akkoord 

bevonden. 

Door de lagere ouderbijdrage hebben we dit jaar het banksaldo omlaag kunnen brengen. 

Maar is het nog steeds ruim voldoende. Daarom heeft de ouderraad opnieuw de MR 

voorgesteld een eenmalige korting te geven op de ouderbijdrage en deze vast te stellen op 

€ 35,-. De MR is hiermee akkoord gegaan. De verwachting is dat hiermee onvoldoende 

inkomsten zijn om de uitgaven te dekken, maar dat uiteindelijk het banksaldo toereikend 

zal zijn om dat aan te vullen, waarmee we eind van dit schooljaar op het niveau zullen 

zitten van voor Corona: bescheiden, maar voldoende om kleine tegenslagen op te vangen. 

 

Leimuiden, 26 augustus 2022 

Namens de ouderraad, 

 

 

Baldwin Verhaar, Penningmeester 

 


