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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van het schooljaar 2018-2019 (1-8-2018 tot 1-8-2019). 

Hierin leggen wij (de ouderraad) verantwoording af aan de ouders/verzorgers van onze vereniging 

over wat wij met uw geld hebben gedaan. 

De ouderbijdrage bedraagt al jaren 35,- euro per kind en daar zijn wij trots op. Enkele jaren geleden is 

daar nog 5,- euro per kind bijgekomen voor de tussen schoolse opvang i.v.m. het continurooster. 

Wij willen hierbij dan ook alle ouders, verzorgers, opa’s en oma’s, het leerling panel en alle andere 

helpende handjes bedanken voor het meedenken en hun hulp. Maar natuurlijk ook de leerkrachten 

die samen met ons de activiteiten organiseren en er voor zorgen dat De Marinx een fijne school is 

voor alle kinderen. 

Met vriendelijke groeten, 

Ouderraad De Marinx 
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De Ouderraad 

De Ouderraad (OR) is een enthousiaste groep ouders die zich inzet voor bijzondere schoolactiviteiten 

en de financiën beheert van de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad staat ingeschreven als 

vereniging bij de Kamer van Koophandel.  De leden van de ouderraad ouders zet zich vrijwillig in om 

de school te ondersteunen d.m.v. de volgende taken: 

- Ondersteuning bij de jaarlijks terugkerende activiteiten die worden georganiseerd 

- Innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage 

- Adviserende rol aan de MR m.b.t. beleidszaken die ouders aangaan. 

 

De ouderraad (OR) bestaat uit de volgende leden: 

 C.G.C. Borst (Carina) – voorzitter 

 J. Bakker (John) – lid 

 M. Blom – van Soomeren (Marjan) – lid 

 M. Jaspers - Kuys (Miriam) – secretaris 

 N.C. Lugtigheid (Nathaly) – lid  

 C. Veldman - Arends (Contance) – lid 

 W.T.A.M. Wijnker (Wendy) – penningmeester 

 M. Wit (Marjan) - lid 

 Y. Droog-Boerdijk (Yvon) – lid (nieuw) 

 S. Ligthart (Sonja) – lid (nieuw) 

 S. Groen (Sabine) – lid  (nieuw) 

 B. Steemers (Bianca) – lid (nieuw) 

 

Eind schooljaar 2017-2018 is er een oproep gedaan voor nieuwe ouderraadleden omdat er voor het 

schooljaar 2019-2020 enkele leden zullen aftreden. Hier hebben 4 enthousiaste ouders op 

gereageerd. Zij hebben dit schooljaar al meegedraaid en nemen het stokje over van: 

 J. Bakker (John) – lid 

 M. Blom – van Soomeren (Marjan) – lid 

 M. Jaspers - Kuys (Miriam) – secretaris 

 W.T.A.M. Wijnker (Wendy) – penningmeester 

 M. Wit (Marjan) - lid 

Bedankt voor jullie jarenlange inzet voor alle kinderen en leerkrachten van De Marinx!! 
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Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is vrijwillig. Van deze vrijwillige bijdrage worden activiteiten bekostigd die door de 

ouderraad worden georganiseerd. Van het geld van de ouderbijdrage worden o.a. de Sinterklaas 

cadeautjes betaald en wordt er bij verschillende activiteiten voor wat lekkers gezorgd. Daarnaast 

wordt het schoolreisje betaald, de afscheidsavond en een deel van het kampgeld voor groep 8. 

Voor het betalen van genoemde bijdrage ontvangt de ouder/verzorger via de Digiduif een verzoek 

van de ouderraad.  

Hierbij een overzicht van de activiteiten die worden georganiseerd. 

 Sinterklaasfeest      

 Kerstfeest 

 Kinderboekenweek 

 Carnaval 

 Schoolreisje (gr 1 t/m 7)Cultuurproject       

 Fancy Fair 

 Pasen 

 Sportdag/Koningsspelen 

 Schoolfotograaf 

 Cultuurproject 

 Lief & leed  

 Schoolkamp groep 8 (exclusief kampbijdrage)  

 Afscheidsavond groep 8 

o  

Hoogte ouderbijdrage 

De totale kosten van de vrijwillige bijdrage zijn € 40,00 per kind per jaar*: 

- € 35,00 per kind in groep 1 t/m 8 voor het gehele schooljaar 

- € 5,00 per kind voor het mogelijk maken van de tussen schoolse opvang i.v.m. het continurooster. 

*Het bedrag van instroom vanaf 1-1-2019 bedraagt € 20,-. 

Voor gezinnen met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om een vergoeding te krijgen van de 

gemeente. Raadpleeg hiervoor de website https://meedoen.hollandskroon.nl.   

Als ouders/verzorgers niet willen of kunnen betalen, wordt dit besproken met de directie van de 

school en kunnen hierover afspraken worden gemaakt. 

De bijdrage kan worden aangepast met goedkeuring van de medezeggenschapsraad.  

https://meedoen.hollandskroon.nl/
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FINANCIEEL OVERZICHT SCHOOLJAAR 2018-2019* 

Winst- en verliesrekening 

 

*Het schooljaar loopt van 1-8-2018 tot 1-8-2019. 

 

 

  

Inkomsten schooljaar 2018-2019 2017-2018

Ouderbijdragen 7.092,50€                   7.266,43€              

Bijdrage continurooster 972,50€                      980,00€                  

Opbrengst kaartenactie -€                            6.401,35€              

Opbrengst Fancy Fair 1.668,31€                   -€                        

Diversen -€                            132,50€                  

Totaal 9.733,31€                  14.780,28€           

Uitgaven 2018-2019 2017-2018

Carnaval 21,47€                        42,10€                    

Cultuurproject -€                            -€                        

Diversen (o.a. kosten bank) 119,37€                      159,15€                  

Kerst 17,80€                        82,85€                    

Kinderboekenweek -€                            -€                        

Lief & leed 196,50€                      8,95€                      

Nieuwjaarsbijeenkomst 19,85€                        37,04€                    

Pasen 318,24€                      163,17€                  

Sint Maarten -€                            -€                        

1e communie (Bakkerijmuseum) 197,00€                      140,00€                  

Sinterklaas 1.224,86€                   1.155,32€              

Sportdag 84,38€                        -€                        

Schoolreisje groep 1 t/m 7 (vervoer, entree, snoepje, drinken) 4.280,74€                   4.568,98€              

Schoolkamp groep 8 (excl. kampbijdrage) 600,00€                      850,00€                  

Afscheidsavond groep 8 260,34€                      371,24€                  

Kosten kaartenactie (juni 2018) -€                            4.212,00€              

Aanschaf pingpongtafel vanuit kaartenactie 1.573,00€                   

Kosten Fancy Fair 122,55€                      -€                        

Donatie Villa Pardoes (vanuit Fancy Fair) 700,00€                      -€                        

Nieuwe sportshirts (aangeschaft vanuit opbrengst Fancy Fair) -€                            352,11€                  

Pleinwacht -€                            406,50€                  

Aanschaf trolleys voor bekers-lunchtrommels 244,70€                      -€                        

Naar spaarrekening -€                            3.173,49€              

Totaal 9.980,80€                  15.722,90€           

Resultaat -247,49€                    -942,62€               
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Balans  

Rekening courant 

Saldo 1-8-2018  €        2.320,84  

Saldo 1-8-2019  €        2.073,35  

Mutatie  €         -247,49  

  

Spaarrekening 

Saldo 1-8-2018  €        4.494,15  

Saldo 1-8-2019  €        4.494,44  

Mutatie  €               0,29  

  

Totaal vermogen per 31-7-2018  €        6.814,99  

mutatie  €          -247,20  

Totaal vermogen per 31-7-2019  €        6.567,79  

 

 

Korte toelichting 

Het eigen vermogen is stabiel gebleven. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat dit niet komt omdat 

er minder is uitgegeven, maar omdat de (netto)bijdrage voor het continurooster en een gedeelte van 

de opbrengst van de Fancy Fair hier ook in zijn opgenomen. 

 

Daarnaast worden de kosten gedrukt om de laatste jaren het kerstdiner wordt verzorgd door de 

leerlingen zelf, terwijl dat voorheen volledig werd bekostigd vanuit de ouderraad.  

 

De bijdrage voor het continurooster wordt niet altijd volledig besteed, maar hiermee wordt o.a. een 

noodzakelijke buffer opgebouwd voor specifieke en onvoorziene zaken (zoals bv. nieuwe koelkast).  

 

Ook dit schooljaar hebben enkele ouders/verzorgers de jaarlijkse (vrijwillige) bijdrage niet kunnen of 

willen voldoen. In de eerste situatie worden zij altijd attent gemaakt op hulp vanuit de gemeente. 

 

De ouderraad streeft er naar de activiteiten op het gewenste niveau te blijven uitvoeren door 

zorgvuldig met uw bijdrage om te gaan en deze -  indien de middelen het toelaten - ook niet te 

verhogen. 
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Enkele inkomsten en uitgaven krijgen onderstaand een extra toelichting 

 

Fancy Fair 

In mei 2019 is een Fancy Fair georganiseerd. De opbrengst hiervan is 

voor 50% ten goede gekomen aan het goede doel Villa Pardoes. Zij 

bieden gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind 

van 4 t/m 12 jaar een onvergetelijke gratis vakantie.  De andere helft is 

ten bate van de kas van de ouderraad gekomen om van daaruit weer 

leuke dingen voor de kinderen te kunnen organiseren e/o aan te schaffen.  

   

Lief & Leed 

Het overlijden van juf Tini Groenland-Dekker is voor iedereen een groot verlies geweest; voor de 

familie, maar ook voor de leerkrachten en leerlingen. Zij heeft een groot deel van onze dorpen leren 

lezen, schrijven en rekenen. Vanuit de ouderraad is er destijds een bloemstukje verzorgd. Maar later 

in het schooljaar is er een nieuw boompje aangeschaft ter nagedachtenis aan Juf Tini nadat deze door 

onbekenden in het schooljaar is vernield. 

 

Daarnaast is er afscheid genomen van diverse leden van de ouderraad. Zij ontvingen een kleine 

attentie voor hun jarenlange inzet. 

 

Sportdag 

Voor de organisatie van de sportdag heeft de school tegen een 

gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van de sporthal.  

 

Afscheidsavond groep 8 

Deze avond nemen de kinderen, nadat ze eerder met 

elkaar op kamp zijn geweest, afscheid van hun school 

met een eigen musical. Daarna is er altijd gelegenheid 

voor de kinderen, ouders en leerkrachten om onder het 

genot van een hapje en een drankje nog wat na te 

praten. Deze avond wordt voor een belangrijk deel 

bekostigd vanuit de ouderraad. Dit jaar heeft een opa  

belangeloos hapjes gemaakt!  
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Schoolreisje 

Elk jaar bedenken de leerkrachten waar ze met hun groep naar toe willen voor het schoolreisje.  

Dit jaar zijn Hoenderdaell, De Goudvis, Oud Valkeveen en Corpus bezocht.  

De entreeprijs alsmede de afstand zijn bepalend voor de totale kosten. Al jaren 

worden de kinderen vervoerd door Van Diepen. Naast het feit dat dit altijd keurig 

en veilig gebeurd, komen zij jaarlijks ook als voordeligste voor ons uit de bus.  

 

Sinterklaas 

Een van de grootste activiteiten is en blijft het Sinterklaasfeest, met 

pietengym in november en op 5 december de komst van Sinterklaas en 

zijn pieten.  De Sint probeert jaarlijks weer voor een klein prijsje elk 

kind te verrassen, maar ontkomt ook niet aan de hogere prijzen.  

           

 

Bijdrage tussen schoolse opvang i.v.m. continurooster 

De bijdrage van 5 euro per kind voor de tussen schoolse opvang in verband met 

het continurooster is in het afgelopen jaar gebruikt om extra trolleys aan te 

schaffen voor het opbergen van de drinkbekers, fruit- en lunchtrommels, maar 

ook om onze vrijwilligers te bedanken voor hun onmisbare inzet. 

 

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u zich wenden tot de directie van De Marinx e/o de 

penningmeester van de ouderraad. 

 

 

 



9 
 

 

 

 


