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De financiële resultaten voor schooljaar 2021/2022 zijn als volgt: 
 

 
 
 
1. Inkomen ouderbijdrage 
 
De ouderbijdrage voor het jaar werd gehandhaafd op € 35, net als in het voorgaande jaar. Omdat dit 
bedrag tijdens de Corona-periode werd vastgesteld, was het niet voldoende om de kosten van het jaar 
te dekken, aangezien de meeste schoolactiviteiten dit jaar doorgingen, en het resultaat van het jaar 
was een verlies van €5,300. Dit werd echter verwacht en de kasreserves die in de voorgaande twee 
jaar waren opgebouwd (en een kleine winst gemaakt op het Zomerfestival, details hieronder) werden 
gebruikt om dit tekort te dekken. 
 



Een negatief punt is dat de trend van dalende contributiepercentages zich voortzette met 17% van de 
ouders die in het schooljaar 2021/2022 geen bijdrage leverden (tegenover 12% vorig jaar). 
 
De ouderbijdrage is en blijft vrijwillig en Kindercampus King sluit kinderen die geen bijdrage hebben 
ontvangen niet uit. Aangezien dit echter de enige bron van inkomsten voor de ouderraad blijft (met 
uitzondering van het Zomerfestival), is de verlaging van de contributie uiteraard zorgwekkend en het 
zal jammer zijn voor de kinderen als toekomstige activiteiten en reizen niet kunnen doorgaan vanwege 
een gebrek aan financiering. 
 
2. Kosten 
 
De uitgaven voor het lopende schooljaar waren fors hoger dan het jaar ervoor, doordat veel 
schoolevenementen werden afgelast als gevolg van Corona. De uitgaven bleven echter onder het 
budget, vooral omdat de verwachte uitgaven voor culturele activiteiten niet werden gerealiseerd. 
 
Een opmerkelijke uitgave in het lopende jaar heeft betrekking op het Parro-systeem. Zoals aangegeven 
in het jaarverslag was er een misrekening van de gebudgetteerde toewijzing aan de Ouderraad, wat 
resulteerde in een onderbegroot bedrag voor het jaar. Het betaalde bedrag van €1,100 weerspiegelt 
de juiste toewijzing en zal naar verwachting hetzelfde blijven voor schooljaar 2022/2023. De 
Ouderraad gebruikt het Parro-systeem (via Schoolkassa) om de ouderbijdrage te innen. 
 
3. Zomerfestival 
 
Het zomerfestival is het enige door de OR georganiseerde evenement dat niet wordt bekostigd uit de 
ouderbijdrage, maar uit de kaartverkoop en de verkoop van eten & drinken. De opkomst van het 
festival was geweldig met een ontvangen inkomen van € 2.900, wat resulteerde in een kleine winst 
van €400. Deze winst hielp om de hoger dan gebudgetteerde kosten voor de periode te compenseren. 
 
4. Voorgestelde begroting 2022/2023 
 
De uitgaven voor het lopende schooljaar zullen naar verwachting in lijn zijn met de pre-Corona jaren, 
aangezien alle activiteiten naar verwachting weer door kunnen gaan. Dit betekent een stijging van circa 
€2,000 over 2022. 
 
We verwachten dat het volgende aantal leerlingen op de school zal worden ingeschreven, waarbij het 
contributiepercentage ongeveer gelijk zal zijn aan 2021/2022: 
  

Studenten Bijdrage % 
Bijdragende 
Studenten 

Volledig jaar 297 85% 252 

Halfjaar 11 75% 8    
260 

 
 
 
 
 
 
 
 



Om de jaarkosten te dekken is een bijdrage van € 54,- per kind nodig voor 2022/2023. Gezien de 
huidige kaspositie van de OK en de economische situatie waarmee ouders worden geconfronteerd, 
voelen we ons echter comfortabel om een ouderbijdrage van € 45 voor te stellen, wat resulteert in 
een verdere verlaging van de kasreserves met € 3.600. 
 
Het voorgestelde budget voor 2022/2023 staat hieronder. Dit ter goedkeuring op de jaarvergadering 
van KCK. 
 
 

 
 
 
Opmerkingen: 
 

1. Groeps 1 – 7 
2. Cadeaus voor de groepen 1-4, betaling voor Sint en Piet, snacks voor kinderen 
3. Kerstbomen voor op school, Kerstontbijt 
4. Eenmalige aanschaf van kerstversiering voor de school twv € 1.000. Dit zijn grote versieringen 

die jaarlijks worden hergebruikt en volledig worden gefinancierd uit de bestaande kasreserves 
en niet uit de ouderbijdrage. 

5. EHBO, kleutertuin, bloemen etc. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Met hartelijke groet, 
Donovan Hendry 
Penningmeister - Ouderraad 


