
 

 

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 80% van de ouders deze bijdrage betaald. Helaas een veel lager 

percentage dan in het schooljaar 2016-2017. Toen betaalde maar liefst 93%.   

 

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 opvallend heden: 

- De kosten voor het afscheid groep 8 is lager uitgevallen omdat de aanschaf van de 

musical door school bekostigd is. 

- De kosten van het groepsgeld zijn lager uitgevallen dan begroot, leerkrachten mogen 

het komend jaar hier meer beroep op doen. 

- Ten tijde van het zomerfeest is gebleken dat de uitgaven mee zijn gevallen en 

daardoor kon het zomerfeest wat grootser gevierd worden als voorgaande jaren. 

 

3. Resultaat 

Het boekjaar 2017-2018 eindigde met een licht negatief resultaat van € 46,- Terwijl er 

neutraal was begroot. Komend schooljaar is een neutraal resultaat begroot. 

 

 

 

4. Balans 

Op de balans is de stand van bezittingen en schulden opgenomen. Het negatieve resultaat zal 

worden onttrokken uit de algemene reserve. Naast deze onttrekking is er een tent met het 

Kompas logo aangeschaft ad € 802,-. Dit bedrag is ook ten laste gegaan van de algemene 



reserve. De algemene reserve bedraagt op het moment van het afsluiten van het boekjaar € 

5.138,84.  

 

Edwin de Ridder 

(Penningmeester OC Het Kompas) 

 

 


