
Financieel verslag Oudervereniging Johannes Bosco 2017 /2018  

Het boekjaar 2017-2018 is met een positief saldo van EUR 1.039 afgesloten. Hierdoor is het eigen 

vermogen van de vereniging toegenomen tot EUR 14.347.  

In boekjaar 2017 /2018 zijn er voor de komende 4 jaar vlaggen aangeschaft voor de 

eindexamenkandidaten. De nog niet uitgereikte vlaggen zijn als voorraad op de balans opgenomen.  

De bijdrage vanuit school voor het eindexamencadeau is bijna 50% minder dan voorgaand boekjaar. 

Voorgaand boekjaar betrof dit de bijdrage over 2 schooljaren, namelijk 2015-2016 en 2016-2017  

Op 30 januari 2018 heeft de ouderraad, met medewerking van lnCompany Training en Coaching die 

een Opvoed Workshow uitvoerde, een ouderavond georganiseerd dit was een goed bezochte avond 

en werd zeer gewaardeerd. We willen dit soort thema avonden voortzetten in combinatie met een 

jaarvergadering.  

De 4e jaars gingen het afgelopen schooljaar niet op de fiets, maar met de trein naar Amsterdam. 

Daarom geen uitgave voor een versnapering die we in het verleden halverwege de terugtocht 

uitreikte.  

Als eindexamencadeau hebben we het afgelopen jaar een powerbank en een vlag gegeven aan de 

eindexamenkandidaten. De bestuurskosten betrof het jaarlijks diner van de huidige en vertrekkende 

ouderraadleden (voorgaand boekjaar was het niet gelukt om dit te organiseren) en een bedankje 

voor de vertrekkende leden van de ouderraad.  

Heerhugowaard, 09-12-2018  

Yolanda van langen  

Penningmeester Oudervereniging Johannes Bosco 

 

 

Personalia  

De samenstelling van het bestuur van de oudervereniging Johannes Bosco is aan het eind van het 

boekjaar/verslagjaar 2017 /2018 als volgt:  

Voorzitter: Ad de Jong  

Secretaris: Claudia Schaap  

Penningmeester: Yolanda van Langen  

Overige bestuursleden:  

Natalie van Wanrooy  

Tamira van de Ven  

Annemiek Appelman 

 

 



Akkoord verklaring en ondertekening van de kascommissie  

Hierbij verklaren ondergetekenden, beide lid van de kascontrolecommissie, het financieel jaarverslag 

en de boeken m.b.t. het schooljaar 2017/2018 te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden.  

Zij stellen de leden voor penningmeester Yolanda van Langen-Verharen decharge te verlenen.  

Oudervereniging Johannes Bosco Heerhugowaard  

De leden van de kascommissie: 

Naam: Arjen de Groot                                      Naam: Kitty Klijn-Spits 

            Handtekening: 
                  

 

 

 

 19 december 2018 
 
 
 
 

 

 

 

 

Jaarrekening Oudervereniging Johannes Bosco 

Balans Oudervereniging Johannes Bosco                                                               

31-7-2018 31-7-2017 31-7-2016 
 
 

Voorraad vlaggen € 2.695,27 € € 

Bank rek courant € 2.651,23 € 4.680,02 € 4.204,79 

spaar € 9.000,00 € 8.627,97 € 12.605,58 

Totaal Activa € 14.346,50 € 13.307,99 € 16.810,37 

 
Schulden 0 0 0 

 
 

Activa minus schulden € 14 .346,50 € 13.307,99 € 16.810,37 

 

Eigen vermogen 1/8      €  13.307,99     €  16.810,37        € 

14.788,34 

Exploitatiesaldo boekjaar € 1.038,51 € -3.502,38 € 2.022,03     

    € 14.346,50 € 13.307,99 € 16.810,37     

 

 

 

 

 

 



                                 Exploitatierekening Oudervereniging Johannes Bosco 

Begroting 

2018-2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

 
Ouderbijdrage 4.500 € 4.524,00 € 4.480,00 € 4.934,00 

Bijdrage examencadeau 1.700 € 1.796,86 € 3.448,13  

Rente 1 € 2,56 € 22,39 € 71,53 

Totaal opbrengsten 6 . 201 € 6.323,4 2 € 7.950,52 € 5.005,53       

 
 

Ouderavond/jaarvergadering 1.000 € 883,00 €  € 27,64 

Werkweek  €  € 135,03 € 71,28 

Kerst 200 € 127,07 € 139,98 €  

Examencadeaus 3.400 € 3.593,71 € 3.309,17 € 2.138,26 

De dag van.... 500 €  €  €  

Bankkosten 120 € 114,18 € 118,98 € 136,95 

10-ja rig jubileum  €  € 7.444,53 €  

Bestuurskosten 500 € 566,95 € 285,00 € 360,00 

Overig  €  € 20,21 € 249,37 

Totaal kosten 5.720 € 5.284,91 € 11.452,90 € 2.983,50       

 
 

Exploitatiesaldo 481 € 1.038,51 € -3.502,38 € 2.022,03 
 

 


