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Financiëel jaarverslag Medezeggenschapsraad 2016-2017
Dit is het financieel jaarverslag van de medezeggenschapsraad om inzicht te geven in de
inkomsten en uitgaven waar de MR mee te maken heeft gehad in het schooljaar 20162017.

Inkomsten
De rekening van de MR is volledig afhankelijk van de ouderbijdragen. Met deze
bijdragen financieren wij activiteiten die niet uit het reguliere schoolbudget wordt betaald.
Voorbeelden zijn: de cadeaus bij het Sinterklaasfeest, busvervoer, leesboeken, school
versieringen, het kerstdiner, de sportdagen en informatieavonden.
Na 4 herinneringsrondes hebben we 77% van de mogelijke inkomsten ontvangen, 4%
meer dan vorig jaar. 14% van de gezinnen hebben helemaal geen bijdrage gedaan.
Voor het eerst is in de brief opgeroepen tot het naar boven afronden van de bijdrage.
Het was opvallend hoeveel mensen ophoogden van 47.50 naar 50.00, van 90 naar 100 en
zelfs van 127 naar 150. Dit gaf een extra inkomst van 535 euro.
De rentestand zorgde voor weinig rente: €12.
Dit alles resulteerde in de totale opbrengst van € 5.837.

Uitgaven
Voor alle kosten, was een bedrag van € 5.865 begroot.
Aangezien er toch nog een redelijke reserve is, heeft de MR besloten meer te investeren in
nieuwe middelen, versiering van de school en net wat extra te doen bij festiviteiten.
Zo hadden we kerstverlichting en niet te vergeten de nieuwe speaker voor op het plein of
in de hal.
Lerend van vorig jaar is “Sinterklaas” binnen het verhoogde budget gebleven,
707 van de 900 die begroot was.
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De posten PR / Representatie / Carnaval zijn allemaal iets over het budget heengegaan
omdat er na het maken van de begroting besloten is om meer te investeren in het imago
van school. Zo zijn er carnavalspakken gehuurd en waren er speciale spellen tijdens de
Koningsspelen.
Ook moesten er nieuwe folders en flyers geproduceerd worden en hadden we dit jaar
tijdens de avond-vierdaagse ballonnen met ons school logo.
Tot slot zijn de bankkosten weer gestegen, naar €173
De totale uitgaven bedroegen : €4.440.

Investering
We hebben nog ruimte voor investering, de reservering is daarom uit de begroting.
Dit jaar is al nieuw spelmateriaal aangeschaft en er zijn nieuwe poppen en
poppen-bedjes voor groep 1/2 aangeschaft.
In het nieuwe jaar staat nog meer spelmateriaal, waaronder nieuwe voetballen, en
langdurige kerstverlichting voor de donkere periode rond school op de planning.
Afsluiting
We sluiten het schooljaar 2016-2017 af met een positief resultaat van €1397.
Het eigen vermogen van de MR is hierdoor gestegen naar € 7.564.
Met dit verslag is het financiële boekjaar 2016-2017 afgesloten.
Arjan van Suchtelen
Penningmeester MR-OBS Bijvanck
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