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Inleiding 

Voor u ligt de begroting van Oudervereniging KBS De Boxem voor het schooljaar 2020 / 
2021. Het bestuur bestaat op dit moment uit vier leden: Frederike (moeder Kian) in de rol 
van voorzitter, Harry (vader Roos) in de rol van secretaris, Rick (vader Sofie) in de rol van 
penningmeester en Tessa (moeder Teije) in de rol van algemeen lid. Daarnaast is sprake van 
een vacature voor de functie van algemeen lid.  

Deze begroting beschrijft de geplande activiteiten, de kosten welke hierbij komen kijken en 
helpt hiermee in het bepalen van de noodzakelijke vrijwillige ouderbijdrage om de 
activiteiten te bekostigen. De geplande activiteiten op hoofdlijnen betreffen: 

 Kinderboekenweek 
 Sinterklaas 
 Kerst 
 Nieuwjaar 
 Carnaval 
 Paasviering 
 Koningsspelen 
 Schoolreis 
 Avondvierdaagse 
 Eindfeest 

Waar mogelijk zoeken wij de samenwerking met de school, ouders en andere 
ouderverenigingen van scholen welke in het gebouw bij De Boxem gehuisvest zijn. Dit alles 
om de kosten zoveel mogelijk te beperken, maar toch leuke activiteiten voor de kinderen te 
realiseren.  

Op basis van de verwachte kosten stellen wij een ouderbijdrage voor van €50,- per leerling, 
waarbij leerlingen welke na 1 januari maar voor 1 juni van het schooljaar instromen voor 
50% bijdragen (€25,-). Daarnaast geldt dat voor elk aanvullend kind uit het gezin dat lid 
wordt een korting van €5 op de ouderbijdrage. 

Alle ideeën voor de invulling van de activiteiten zijn zeer welkom, wij nodigen jullie dan ook 
van harte uit deze met ons te delen. Graag lichten wij de begroting nader aan jullie toe in de 
algemene ledenvergadering op 6 oktober 2020. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Frederike, Tessa, Harry en Rick 

 

 



 

 

BEGROTING SCHOOLJAAR 2020 - 2021 OUDERVERENIGING KBS DE BOXEM

Opbrengsten Begroting Opmerkingen

Ouderbijdrage leerlingen volledig jaar 3.750€          Op basis van 75 leerlingen voor 31 december

Ouderbijdrage leerlingen na 1 januari (t/m 1 juni) 125€             Op basis van 5 leerlingen instroom na 1 januari (voor 1 juni)

Korting 2e / meerdere kinderen op school -75€              Op basis van 15 leerlingen met broertje / zusje op school

Korting betalende ouders schooljaar 2019-2020 -1.180€         I.v.m. verminderde activiteiten door Corona

Dekking korting o.b.v. schoolaar 2019-2020 1.180€          Korting voor in 2019/2020 betalende leden o.b.v. overschot 2019/2020

TOTALE OPBRENGSTEN 3.800€          

Kosten

Activiteiten Begroting Opmerkingen

Sinterklaasfeest 600€             Op basis van circa €8 per leerling (cadeau, versiering, strooigoed, pakken etc)

Kerstviering 150€             Versiering en Kerstviering

Nieuwjaar 25€                Feestelijke opening nieuwe jaar in de klassen

Carnaval 50€                Hapje / drankje kinderen en versiering

Paasviering 50€                Hapje / drankje kinderen en versiering

Koningsspelen 200€             Hapje / drankje kinderen, springkussen e.d.

Schoolreisje 2.600€          Schoolreis + busvervoer

Avondvierdaagse 100€             Hapje / drankje kinderen

Eindfeest 150€             Nader in te vullen

Dekking overschot 2019/2020 -295€            O.b.v. overschot 2019-2020

Subtotaal activiteiten 3.630€         

Overhead

Bankkosten 150€             9,95 per maand + transactiekosten

Porto en overige kosten 20€                

Subtotaal overhead 170€            

TOTALE KOSTEN 3.800€          

BATIG SALDO BEGROTING -€              


