
Financiële toelichting ouderbijdrage schooljaar 2020-2021
& voorstel OR bijdrage 2021-2022

Evenals schooljaar 2019-2020 stond ook het schooljaar 2020-2021 in het teken
van corona en was sprake van een significante invloed hiervan op de inkomsten
en de uitgaven.

Inkomsten ouderbijdrage
Vooral door het niet doorgaan van het schoolreisje vorig jaar werd er dit jaar
slechts €35 per leerling aan ouderbijdrage gevraagd. Het jaar ervoor was dat nog
€59. In totaal is een bedrag van €9.080,50 aan ouderbijdrage ontvangen. Het
flink lagere bedrag aan vrijwillige ouderbijdrage dat dit jaar werd gevraagd aan
ouders heeft vast geholpen bij de inning, maar toch is 12% van de verstuurde
betaalverzoeken niet betaald. Voor een klein deel kan dit verklaard worden
doordat kinderen vroegtijdig de school verlieten, maar het percentage
non-betaling ligt hoger dan in andere jaren.

Het was voor het eerst dat de betaalverzoeken via Schoolkassa verliepen. Ouders
kunnen dan eenvoudig via iDeal betalen. In totaal zijn er ook nog eens
automatisch 8 herinneringen verstuurd via Schoolkassa. Medio juni 2021 is er
nog een persoonlijke herinneringsmail de deur uitgedaan, maar dat heeft per
saldo zeer weinig opgebracht.

Reserves verder aangedikt
Indien alle activiteiten uitgaven conform planning en begroting door waren
gegaan zouden we ruim €6.000 op de reserves hebben ingeteerd. Een logisch
gevolg van het verlaagde bedrag. Helaas speelde ook dit jaar corona op en zijn
de uitgaven beperkt gebleven tot €5.143,69, tegen €15.855 begroot. Per saldo is
er het afgelopen jaar daardoor een kleine €4.000 minder uitgegeven dan er is
binnengekomen via de ouderbijdrage (€9.080,50 minus €5.143,69). Dit betekent
dat de reserves verder zijn aangedikt van €20.899,73 naar €24.826,55.

Activiteiten
Het schoolreisje is wederom niet doorgegaan en dat scheelt al €8.000 in de
uitgaven. Voorts is er geen enkele euro aan Cultuur/crea uitgeven en dat scheelt
€2.000. Enkele andere posten zijn weer wat hoger dan begroot. Zo was er dit
jaar wederom geen eindfeest. Normaliter bij een beetje mooi weer levert het
eindfeest per saldo wat geld op via verkoop van drank en eten. Nu is daar een
kostenpost van ruim €800 omdat de ouderraad wel een schoolfeest heeft



georganiseerd met onder meer de huur van een springkussen en een ijsje voor de
kinderen van Subzero’s onder schooltijd. Kerstviering idem dito, met wel
uitgaven voor kerstbomen, maar geen inkomsten door drankverkoop. De post
kinderboekenweek is wat hoger uitgevallen door nagezonden facturen uit vorige
schooljaar.

Begroting 2021-2022 & voorstel OR bijdrage 2021-2022
Voor dit jaar hopen we uiteraard dat alle activiteiten wel doorgang kunnen
vinden. De meeste geplande uitgaven liggen in lijn met eerdere jaren. Het aantal
leerlingen van 284 is wat aan de lage kant en er zijn twee groepen 8 die op kamp
gaan. Dat kost €1.000 extra. Voor dit schooljaar, 2021-2022, stel ik een
ouderbijdrage voor van wederom €35 per leerling. De reserves zijn het
afgelopen jaar dan wel weer verder aangedikt, het inningspercentage is ook
tanende. Uitgaande van een ontvangst van 85% van de potentiële ouderbijdrage,
geeft dat €8.538 aan inkomsten en teren we een kleine €8.000 in op de reserves.
De reserves vallen in theorie dan terug naar ruim €17.000. Volgend schooljaar
zal de ouderbijdrage dan weer naar het oude niveau gaan en zullen grote
verhogingen de komende jaren hopelijk niet nodig zijn.

Blik op de toekomst
Gevolg van de afnemende inkomsten is dat een steeds kleinere groep ouders de
uitgaven financiert. Een zeer ongewenste situatie en niet houdbaar. Vanaf dit jaar
mogen scholen wettelijk geen kinderen uitsluiten van activiteiten als er geen
ouderbijdrage is betaald voor hen. De Kindercampus King heeft dat nimmer
gedaan. De ouderbijdrage is en blijft vrijwillig. Dit moet wettelijk helder
gecommuniceerd worden naar de ouders. Dit staat en stond ook altijd vermeld in
de verschillende brieven van de ouderraad naar de ouders. Het blijft niettemin
van groot belang dat iedere ouder/verzorger zijn of haar bijdrage voor zover
mogelijk levert, anders worden schoolreisjes op termijn geen haalbare kaart om
te organiseren. Dat zou uiteraard heel jammer zijn voor de kinderen.
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