
AGENDA

• Opening van de informatieavond

• Informatie vanuit de Medezeggenschapsraad

• Jaarvergadering oudervereniging

• Lezing “Sta STERK”

• Afsluiting

Ouder informatieavond

Dinsdag 9 november 2021



Informatie vanuit de 

Medezeggenschapsraad 

Het Klimduin 



Algemene ledenvergadering 

Oudervereniging Het Klimduin 

Dinsdag 9 november 2021

Locatie: Het Klimduin, 

Korhoendersweg 4



Agenda ledenvergadering

• Wat doet de Oudervereniging?

• Wie komt de Oudervereniging versterken?

• Activiteiten

• Budgetopbouw

• Financieel jaarverslag 2020/2021

• Kascontrolecommissie

• Vaststellen ouderbijdrage 2022/2023

• Rondvraag en sluiting



Wat doet de oudervereniging? 

Incasseren 
ouderbijdrage

Financieren 
schoolreisjes

De Oudervereniging
(alle ouders van schoolkinderen)

De ouderraad

Bestuur

Teamleden



Wie komt de Oudervereniging 
versterken?

Wij zijn elk jaar op zoek naar:

• Ouders die op een hele leuke manier actief willen 
bijdragen aan de schoolactiviteiten

.. en verder specifiek dit jaar

• Een voorzitter en secretaris voor de Oudervereniging



Activiteiten 

Sint 
Maarten

Paas
ontbijt

GUS run

Kerst
(choco)

Sinterklaas

Vossen
jacht

Augustus ‘20 

Juli ‘21

Afscheid 
groep 8

School
reisjes

Eerste 
dag



Activiteiten – foto’s



Activiteiten – foto’s



Activiteiten – foto’s



Activiteiten – foto’s



Budgetopbouw

Budget 
2020/2021

Budget
2021/2022

Een deel van het budget  voor thema’s zal beschikbaar zijn voor materiële 

zaken gerelateerd aan het thema

Schoolreisjes

Thema’s

Feesten en vieringen

Lezingen 

Overig

Schoolreisjes

Thema’s/ 

materiële zaken

Feesten en vieringen

Lezingen 

Overig



Financieel jaarverslag

• Afsluiten van de Financiële administratie over het schooljaar 2020/2021 is afgerond

• Kascontrole boekjaar 20/21 heeft nog niet plaatsgevonden

• Resultaat:

EUR % EUR % EUR %

Ouderbijdrage, oud papier 3.686          100% 3.939          100% 4.347          100%

Kosten schoolreisjes/thema's 1.974          54% 1.786          45% 2.687          62%

Kosten Sinterklaas 540              15% 727              18% 637              15%

Kosten overige activiteiten 498              14% 1.601          41% 586              13%

Kosten overig 203              6% 178              5% 463              11%

Kosten totaal 3.216          87% 4.293          109% 4.373          101%

Resultaat 470              13% -354            -9% -25              -1%

Investeringen -              -380            -80              

Totale kasstroom 470              -734            -105            

2021-2020 2020-2019 2018-2019



Financieel jaarverslag

• De opbrengsten nemen af door m.n. daling opbrengst

• oud papier en 

• kleine afname aantal kinderen.

• De kosten voor schoolreisjes (jongere groepen) zijn afgelopen jaren lager 

(Covid).

• Het resultaat van afgelopen jaar is positief. Komende jaren weer inlopen.

• In beginsel willen wij uitkomen op een klein verlies per jaar. 

• Daarnaast gebruiken we het spaarsaldo voor investeringen t.b.v. de school. 

Er zijn afgelopen jaar geen investeringen gedaan. 

• Uitgangspunt is dat de ouderbijdrage jaarlijks, maar in ieder geval over de 

schoolperiode van de kinderen, zo volledig mogelijk wordt benut voor 

schoolreisjes/thema-uitjes en overige activiteiten.



Kascontrole commissie

• Uitkomst onderzoek administratie

• Kascontrolecommissie 2019/2020 (Tanja/Cornelie)

• Kascontrolecommissie 2020/2021 (aan te wijzen)

• Benoeming kascontrolecommissie 2021/2022



Vaststellen ouderbijdrage 

• Voorstel Ouderbijdrage 

De Oudervereniging stelt voor:

een lichte verhoging van de ouderbijdrage per kind voor het 
jaar 2022/2023:

2021/2022 2022/2023

– Groep 1-4: EUR 35,- EUR 38,-

– Groep 5-6: EUR 42,- EUR 45,-

– Groep 7-8: EUR 42,- + kamp*   EUR 45,- + kamp*

* Omdat het kamp voor groep 8  meerdere dagen betreft wordt een extra bijdrage voor dit schoolreisje 
gevraagd.



Rondvraag en afsluiting

Vragen?

Ben je geïnteresseerd om ook als actief lid bij de 

Oudervereniging te komen, meld je dan bij één 

van de actieve leden



Pauze



Lezing thema “Sta Sterk”

Daphne Bracke


