
 

 

Leusden, 29 september 2014 
 

 

Na controle van de onderliggende stukken door de leden van de kascommissie waarbij de 

kascommissie goedkeuring heeft verleend, stelt het bestuur van de oudercommissie Het 

Kompas voor decharge over het gevoerde financieel beleid te verlenen. Hieronder wordt een 

korte toelichting gegeven op de realisatie van het afgelopen schooljaar van OC Kompas. 

Daarnaast wordt tegelijkertijd een toelichting op de opgestelde begroting voor het komende 

jaar gegeven. Tevens bent u in de gelegenheid als ouders om op de komende jaarvergadering 

mondeling vragen ter toelichting te stellen. 

 

1. Ontvangsten 

De inkomsten van OC zijn volledig afkomstig van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze is (al 

jaren) vastgesteld op € 25,-  per kind. Hierin is niet inbegrepen het schoolreisje. De kosten 

hiervan worden afzonderlijk door school geïnd. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, hopen 

wij erop dat u de ouderbijdrage voldoet, want zonder dit geld zijn er geen extra’s mogelijk!  

Afgelopen schooljaar heeft 93% van de ouders deze bijdrage betaald. Dat is een heel hoog 

percentage, hoger dan begroot, waarvoor dank.  

 

De ontvangsten zijn dit komende schooljaar minder hoog begroot, om de eenvoudige reden dat 

er dit jaar minder kinderen op school zitten dan vorig schooljaar. 

 

2. Uitgaven 

De uitgaven betreffen de afzonderlijke activiteiten, die door de OC georganiseerd en/of 

bekostigd worden. Dit zijn de extra’s die school zelf niet kan bekostigen. 

De grootste kostenposten zijn “festiviteiten” en “sport en spel”. Hieronder vallen: 

Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Koningsspelen, het afscheid van groep 8 en het 

zomerfeest. Onder “sport en spel” valt de avondvierdaagse (incl. inschrijfgeld) en de 

sporttoernooien (inschrijfgeld en een eventuele versnapering tijdens het sporten). 

 

Enkele opvallendheden: 

Ten tijde van het eindfeest bleek dat de uitgaven meevielen en dat daardoor (wederom) de 

poffertjeskraam weer kon worden ingehuurd. 

 

Vorig schooljaar is er geëxperimenteerd met het lief- een leed potje in de klassen. Voorheen 

betaalde elke ouder (op vrijwillige basis) twee euro per kind in een lief- en leed potje, 

waarvan de klassenouders bij een geboorte, ziekte en dergelijke een cadeautje, kaartje etc. 

kon aanschaffen. Dit schooljaar zijn de kosten betaald door de OC. Naar wat is gebleken 

kunnen deze kosten prima in de begroting worden opgenomen. Dat scheelt u als ouder weer 

kosten. 

 

De post ‘diversen’ is hoger uitgevallen dan begroot, er is dit jaar geïnvesteerd in 

opbergbakken zodat de kerstspullen goed opgeborgen kunnen worden en hopelijk nog vele 
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jaren meegaan.  Tevens zijn er twee hangmicrofoons aangeschaft, zodat optredens op het 

podium (zoals musical op talentenjacht) in de hele zaal goed verstaanbaar zijn. 

 

3. Resultaat 

Het boekjaar 2016-2017 eindigde met een positief resultaat van € 174,04. Dat terwijl er 

neutraal was begroot. Komend schooljaar is er wederom een neutraal resultaat begroot. Het 

is de kunst om dat ook te gaan behalen. 

 

4. Balans 

In de balans is de stand van bezittingen en schulden opgenomen. Het positieve resultaat gaat 

ten laste van de (positieve) algemene reserve, deze bedraagt momenteel € 5.986,95.  

 

 

Hiermee hoeft de komende jaren de eigen bijdrage niet te worden verhoogd en is er ook nog 

geld om uit te kunnen geven voor extra’s zoals wellicht een lustrumfeest over een aantal jaar. 

Na een aantal jaar bewust geld uit te hebben gegeven om de reserve te verlagen, zal dat dit 

jaar niet gebeuren. 

 

Edwin de Ridder 

(Penningmeester OC Het Kompas) 

 
 


