
Jaarverslag Oudervereniging schooljaar 2020-2021 

 

Gezien afgelopen Corona-jaar willen we de jaarvergadering van de Oudervereniging dit jaar 

nogmaals op papier uit brengen om u op deze manier op de hoogte te brengen wat wij als 

Oudervereniging in het schooljaar 2020-2021 hebben gedaan en hoe we er financieel voor 

staan. 

Wij als Oudervereniging verrichten hand- en spandiensten bij de verschillende, vaak jaarlijks 

terugkerende, activiteiten die samen met de teamleden voor de kinderen worden 

georganiseerd. Daarbij kunt u denken aan de schoolreisjes, paas- en kerstviering, Sinterklaas, 

Sint Maarten, Carnaval, Koningspelen, Avondvierdaagse, het eindfeest en uitspuiten van 

groep 8 en andere vieringen. We willen het naar school gaan van alle kinderen van 

De Kwinkslag zo goed mogelijk organiseren en faciliteren! 

 

Wie zitten er in de Oudervereniging: 

Leerkrachten:   Astrid Smit en Ria Habers 

Ouders: 

Marieke Berg (Voorzitter en Penningmeester) Marije Kremer 

Dominique Ekkel     Bas Vroon 

Judith Bakker      Laura van de Wetering  

Bram Arkes      Amanda van der Steege  

   

Afgelopen schooljaar 2020-2021 was het nog steeds een jaar waarin we met Corona te 

maken hebben gehad maar gelukkig toch meer activiteiten hebben kunnen doen dan het 

schooljaar 2019-2020.  

Doordat we in het schooljaar 2019-2020 door Corona heel veel activiteiten niet hebben 

kunnen doen hebben we toen besloten om voor schooljaar 2020-2021 met de ouderbijdrage 

van vorig schooljaar door te gaan. (Voor leerlingen die vorig schooljaar de 2e termijn nog moesten 

voldoen, 25 euro en dit bedrag ook voor nieuwe leerlingen. Voor de leerlingen in groep 8,  85 euro 

(110 - 25). 



Hierdoor is het resultaat van dit boekjaar ook negatief want er zijn nauwelijks inkomsten 

geweest en wel de nodige uitgaven.  

Wat hebben we afgelopen schooljaar wel kunnen doen; 

Sinterklaas had kadootjes op school afgeleverd, laatste dag voor de Lockdown een patatje en 

snack voor alle kinderen, bedankje/steun aan juffen en kinderen in Coronatijd gegeven, 

bingokadootjes, paasontbijt, palmpasen voor kleuters, Koningspelen, waterfestijn, uitspuiten 

van groep 8. Gelukkig konden kamp en schoolreisjes dit jaar wel door gaan! Kleuters zijn 

naar de Flierefluiter geweest. Groep 3+4+5 naar Drouwenerzand en groep 6+7+8 zijn wezen 

wadlopen op Lauwersoog.  

De ouderbijdrage is dan ook noodzakelijk om deze activiteiten te kunnen organiseren! 

Voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 willen we dan weer starten met het innen van de 

ouderbijdrage. 

De opbouw van de ouderbijdrage ziet er als volgt uit: 

Activiteit: Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 

Algemene activiteiten 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Schoolreis 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00   

Kamp              85,00 

Bijdrage expressie-activiteiten   7,00   7,00   7,00   7,00   7,00   7,00    7,00   7,00 

Totale kosten 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00  50,00 110,00 

 

U krijgt van ons een Parro bericht met het verzoek om de betaling van de ouderbijdrage te 

doen, dit gaat via Schoolkassa en iDEAL. Dit jaar willen we starten om dit niet voor alle 

groepen tegelijk te innen maar groep 1+2+8 in de maand november, groep 3+4 in de maand 

januari en voor kinderen van groep 5+6+7 in de maand februari. 

Mocht u vragen hierover hebben dan kunt u met Marieke Berg of Ingrid Heins contact 

opnemen. 

Ilse van de Most en Marja Berg hebben afgelopen jaar afscheid genomen van de 

Oudervereniging.  

Hartelijk dank voor je jarenlange inzet in de OV! 

  



Financieel overzicht 

Uitgaven Oudervereniging     Inkomsten Oudervereniging   

Sinterklaas € 889,69   Ouderbijdrage € 2.698,01 

Kerst/Oud & Nieuw € 510,60   Bag2school & Clubsupport € 1.488,76 

Pasen € 536,12       

Groep 8; LSD, uitspuiten € 87,22       

Gift Groene Plein € 1.488,38       

Kosten Bank € 109,46       

Diversen € 617,00       

Kamp € 1.539,33       

Schoolreisjes € 3.789,82       

Totaal € 9.568,00   Totaal € 4.186,77 

      Kasontvangsten € 115,00 

Kasuitgaven € 270,00   Rente spaarrekening € 0,12 

Totaal € 9.838,00   Totaal € 4.301,89 

 

Betaalrekening     

Beginsaldo 1-10-2020 €12.441,12 

  inkomsten € 4.186,77 

  Uitgaven 9.568,00 

Eindsaldo   € 7.059,89 

Resultaat  € -5.381,23 

   

Spaarrekening     

Beginsaldo 1-10-2020 € 1.167,79 

  rente € 0,12 

Eindsaldo   € 1.167,91 

Resultaat   € 0,12  

 

Kas     

Beginsaldo 1-10-2020 € 772,25 

Kas inkomsten; donatie   € 115,00 

Kas uitgaven   € 270,00 

Eindsaldo   € 617,25 

Resultaat   € -155,00 

 

Totaal Resultaat   -€ 5.536,11 

 

 

 



  2019 2020 2021 

Spaarrekening € 1.167,67 € 1.167,79 € 1.167,91 

Rekeningcourant € 6.612,57 € 12.441,12 € 7.059,89 

Kas € 357,95 € 772,25 € 617,25 

Nog te ontvangen € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Saldo € 8.138,19 € 14.381,16 € 8.845,05 

 

De kascontrole is dit jaar gedaan door: Mariët Arkes en Inge Arkes. Zij hebben het financieel 

overzicht goedgekeurd: Bedankt daarvoor! Wie zou dit volgend jaar willen doen? Aanmelden 

hiervoor kan bij Marieke Berg. 

 

Wij blijven op zoek naar hulp bij activiteiten! 

Hulp bij activiteiten is altijd welkom! Dus lijkt het je leuk om af en toe mee te helpen, geef 

het dan door aan 1 van de leden van de OV zodat we bij extra hulp weten wie we kunnen 

vragen. 

 

 


