
Financieel Jaarverslag 2019 / 2020 

 

Hierbij het financiële jaarverslag van schooljaar 2019/2020 van de stichting Vrienden van de Kiem 

(Ouderraad) 

Dit jaar is de regeling betreffende oud papier drastisch veranderd. Via de gemeente heeft de 

Ouderraad een tegemoetkoming per ton ontvangen voor het ophalen/zamelen van het oud papier. 

Dit garantiebedrag is veel lager dan wat wij voorheen via Nijssen ontvingen. Tevens is er dit 

schooljaar een aantal maanden geen oud papier opgehaald wegens corona. Dit heeft geleid tot een 

halvering van de oud papier opbrengsten tov begroot.  

De werkwijze voor het ophalen van het oud papier gaat in de gemeente veranderen. Als Ouderraad 

hebben wij uiteindelijk besloten hiermee te stoppen en voor het nieuwe schooljaar andere 

inkomstenbronnen te zoeken. Onder andere door de ouderbijdrage te verhogen en wellicht een 

sponsoractie op te zetten. 

Dit schooljaar is er hard gewerkt aan het verbeteren en veranderen van het schoolplein. Namens de 

ouderraad is er een speeltoestel aangeschaft en geplaatst. Deze aanschaf is betaald uit de 

opgebouwde reserve van de Ouderraad. Het positieve resultaat van de in het verleden gehouden 

groenmarkt. 

Er is een eenmalig grote investering gedaan voor de aanschaf van kunstkerstbomen. Iedere klas heeft 

een eigen kunstboom. Andere jaren werden er een aantal echte kerstbomen gekocht en geplaatst 

door de plaatselijke tuincentrum. Deze kosten werden ook via de Ouderraad betaald. Wegens 

allergie van een aantal kinderen is er gekozen voor deze investering. 

Door Corona kon groep 8 niet op kamp naar de gebruikelijke locatie en ook de musical kon niet live 

met alle opa’s, oma’s worden uitgevoerd. Om toch het een ene andere mogelijk te maken is er extra 

geld en geld van andere budgetten gebruikt om groep 8 toch een mooi afscheid te geven. Tevens 

heeft de ouderraad bijgedragen aan de livestream verbinding zodat ook het thuisfront kon mee 

kijken. 

Gezien de omstandigheden en de extra investeringen tijdens schooljaar 2019 / 2020 wordt dit 

boekjaar met een negatief resultaat afgesloten. Echter kan dit met de opgebouwde reserves 

opgevangen worden. 

In verband met corona is er geen kascontrole uitgevoerd dit schooljaar. Dit zal in het schooljaar 

2020/2021 voor beiden jaren worden uitgevoerd. 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u toch nog vragen 

hebben kunt u deze mailen naar orkiem@ssba.net . 

Met vriendelijke groet, 

Ouderraad de Kiem 
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