
Financieel verslag Oudervereniging Johannes Bosco 2020/2021 
 
 
Het boekjaar 2020-2021 is met een negatief saldo van EUR  1.414 afgesloten. Hierdoor is het 
eigen vermogen van de vereniging afgenomen tot EUR  15.995. 
 
Vorig schooljaar hebben tijdens de kerstuitvoering de deelnemers een presentje gegeven. 
Omdat er vanwege COVID-19 geen extra activiteiten mochten worden georganiseerd is er 
besloten om alle leerlingen en docenten met sinterklaas te verblijden met een 
chocoladeletter. 
 
In boekjaar 2017/2018 zijn er voor de komende 4 jaar vlaggen aangeschaft voor de 
eindexamenkandidaten. Vanuit het bestuur is besloten om voor de komende 2 jaar nieuwe 
vlaggen aan te schaffen voor zowel Johannes Bosco als Han Fortmann. Dit houdt in dat de 
vlaggen die nog in voorraad lagen dit schooljaar worden afgeschreven. 
Op de vraag vanuit het bestuur of wij, als ouderraad mee wilden betalen aan de vlaggen 
voor Johannes Bosco is het besluit genomen dat wij de helft mee gaan betalen. 
 
Als eindexamencadeau hebben we het afgelopen jaar een USB-stick van 64 GB gegeven. En 
natuurlijk de nieuwe vlag. 
 
Als bestuurskosten zijn er kosten gemaakt voor het in- en uitschrijven van leden bij de Kamer 
van Koophandel en een afscheidscadeau voor vertrekkende ouderraadleden. 
 
 
Heerhugowaard, 2021 
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 2020/2021 als volgt: 
 
Voorzitter: Annemiek Appelman 
Secretaris: vacant 
Penningmeester: Yolanda van Langen 
 
 
Overige bestuursleden: 
 
Nicole Nieuwboer 
Debby Koops 
Susan Mijnheer 
Viola de Heij 
Desirée Koopman 
 
 
  



Akkoordverklaring en ondertekening van de kascommissie 
 
 
Hierbij verklaren ondergetekenden, beide lid van de kascontrolecommissie, het financieel 
jaarverslag en de boeken m.b.t. het schooljaar 2020-2021 te hebben gecontroleerd en 
akkoord bevonden. 
 
Zij stellen de leden voor penningmeester Yolanda van Langen decharge te verlenen. 
 
Oudervereniging Johannes Bosco Heerhugowaard 
De leden van de kascommissie: 
 
 
 
Naam:  Ingrid Verheijen    Naam: Astrid Bras 
 
 
Handtekening:     Handtekening: 
 
 
 
 
Heerhugowaard, 27 september 2021 
 
 
  



    
Balans Oudervereniging Johannes Bosco   

  31-07-2021 31-07-2020 

    
Voorraad vlaggen  €                    -     €         898,42  
Bank rek courant  €      1.993,62   €      7.508,80  

 spaar  €    14.001,09   €      9.001,96  
Totaal Activa   €    15.994,71   €    17.409,18  

    
Schulden                    0                    0 

    
Activa minus schulden  €    15.994,71   €    17.409,18  

    
    
Eigen vermogen 1/8  €    17.409,18   €    15.553,86  
Exploitatiesaldo boekjaar  €     -1.414,47   €      1.855,32  

   €    15.994,71 
  
€    17.409,18  

 
 
 
Exploitatierekening Oudervereniging Johannes Bosco 

  2020/2021 2019/2020 

    
Ouderbijdrage   €        3.497,00   €        3.896,75  
Bijdrage examencadeau  €           736,89   €        1.629,69  
Rente  €               1,09 €                0,90  
Totaal opbrengsten  €        4.234,98  €        5.527,34  

    
Ouderavond/jaarvergadering  €                      -     €                      -    
Werkweek   €                      -     €                      -    
Sint/Kerst   €        1.764,00   €           261,00  
Examencadeaus  €        3.528,35   €        3.259,37  

    
Bankkosten   €           119,36   €           119,37  
Bestuurskosten  €           237,74   €             32,28  
Overig  €                      -     €                      -    
Totaal kosten   €        5.649,45   €        3.672,02  

    
Exploitatiesaldo  €     -1.414,47  €        1.855,32 
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