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Wat doet de Oudervereniging?

De missie van de Oudervereniging is om namens de ouders van de 

Benedictuskinderen een extra bijdrage aan het leerplezier van alle 

kinderen  te verzorgen:

• door het op verzoek van de leerkrachten ondersteunen bij het organiseren 

van leuke activiteiten die het dagelijks onderwijs verrijken;

• door de betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind te vergroten 

door ouders bij activiteiten te betrekken die ze leuk vinden;

• door de organisatie van bepaalde naschoolse activiteiten zoals de 

Avondvierdaagse te regelen;

• door mee te helpen met het thematisch versieren van ruimtes zoals Het Loo.



Wat doet de Oudervereniging?

• Sint Maarten

• Sinterklaas

• Kerstdiner / Kerstconcert

• Carnaval

• Pasen

• Benedictusfeest

• Schoolreisje groep 1 t/m 7

• Kamp groep 6 en 7 (elke 2 jaar)

• Sportdag

• Musical groep 8

• Playbackshow

De Oudervereniging organiseert tal van activiteiten, zoals:



Wie zitten er in de Oudervereniging?

• Sjoerd Stoker (voorzitter)

• Sascha van der Zande (penningmeester)

• Joni Duijzer – Wijmans (secretaris)

• Annique van Andel

• Audrey Hagen

• Ingrid Robbers

• Mike Verver

• Manon Rokebrand (leerkracht) 

• Marian Overmeer (leerkracht)

• Nieke Berghuis

• Tamara de Ruijter

• Monique Groot

• Mirjam Pels

• Stephanie Lede

• Floortje van Rooijen - Meinen

* Speciale dank aan Onno Müller en Mireille Steenman voor hun inzet de afgelopen jaren in de 

Oudervereniging. Onno heeft de afgelopen 6-7 jaar de financiën strak beheerd en dit voorjaar

traditioneel afscheid genomen nadat Finn de Benedictusschool verlaten heeft. Mireille heeft zelf

besloten weer „naar school“ te gaan en wil haar energie en tijd hier volledig voor vrijmaken ... 



En natuurlijk de onmisbare hulp van:

• Hulpouders

• De versiercommissie

• De steun van sponsoren

• …



Inzicht in financiën: inkomsten
overzicht goedgekeurde financiën 2016-2017*

(*) Jaarcijfers 13 oktober 2017 goedgekeurd door Mike Verver en Olleke van ‘t Hoff. DANK DAARVOOR!!

2016/2017

Post Gebudgetteerd Werkelijk binnen gekomen Verschil
Bijdrage Ouderraad (IOR) 11.025,00€                                  11.281,05€                                  256,05€                                      
Extra Bijdrage Ouderraad (IOR) -€                                            -€                                            -€                                            
Bijdrage schaatsen (IOR) 1.260,00€                                   659,63€                                      600,37-€                                      
Bijdrage A4-daagse (IOR) -€                                            -€                                            -€                                            
0 -€                                            -€                                            -€                                            
0 -€                                            -€                                            -€                                            

Post Gebudgetteerd Werkelijk binnen gekomen Verschil
Opbrengsten activiteiten (IOR) - Bag 2 School 350,00€                                      259,50€                                      90,50-€                                        
Opbrengsten activiteiten (IOR) - Flessen ophaalactie -€                                            -€                                            -€                                            
Opbrengsten activiteiten (IOR) - Kerstmarkt -€                                            -€                                            -€                                            
Opbrengsten activiteiten (IOR) - Eindejaarsmarkt -€                                            -€                                            -€                                            
Opbrengsten activiteiten (IOR) - Overig 1 -€                                            -€                                            -€                                            
Opbrengsten activiteiten (IOR) - Overig 2 -€                                            -€                                            -€                                            
Bijdrage sponsors (IOR) - Busvervoer schoolreisje -€                                            -€                                            -€                                            
Bijdrage sponsors (IOR) - Overig 1 -€                                            -€                                            -€                                            
Bijdrage sponsors (IOR) - Overig 2 -€                                            -€                                            -€                                            
Overige bijdrage (IOR) - 1 125,00€                                      34,98€                                        90,02-€                                        
Overige bijdrage (IOR) - 2 -€                                            -€                                            -€                                            
0 -€                                            -€                                            -€                                            
0 -€                                            -€                                            -€                                            
0 -€                                            -€                                            -€                                            
0 -€                                            -€                                            -€                                            
Totaal 12.760,00€                                  12.235,16€                                  524,84-€                                      

OVERIGE INKOMSTEN OUDERRAAD:

LEERLING GEBONDEN INKOMSTEN OUDERRAAD:



Inzicht in financiën: uitgaven
overzicht goedgekeurde financiën 2015-2016*

(*) Jaarcijfers 13 oktober 2017 goedgekeurd door Mike Verver en Olleke van ‘t Hoff. DANK DAARVOOR!!

Uitgaven Over van vorig jaar Gebudgetteerd Werkelijk uitgegeven Verschil
St Maarten (UOR) 25,00€                                        26,73€                                        25,33€                                        26,40€                                        
Sinterklaasfeest (UOR) 100,00€                                      1.690,67€                                   1.580,94€                                   209,73€                                      

Kerstfeest (UOR) 122,02€                                      46,51€                                        75,51€                                        
Carnaval (UOR) 32,00€                                        43,89€                                        74,02€                                        1,87€                                          
Pasen (UOR) 50,00€                                        134,42€                                      104,86€                                      79,56€                                        

Benedictusfeest (jaarlijks) (UOR) -€                                            200,77€                                      150,02€                                      50,75€                                        
Feestelijkheden Algemeen (UOR) 220,00€                                      289,49€                                      274,32€                                      235,17€                                      
Schaatsen (UOR) 250,00€                                      1.780,27€                                   1.094,01€                                   936,26€                                      

Sportdag (UOR) 150,00€                                      371,73€                                      279,92€                                      241,81€                                      
A4-daagse (UOR) -€                                            -€                                            -€                                            -€                                            
Busvervoer Schoolreisje (UOR) 2.000,00€                                   2.043,56€                                   1.974,78€                                   2.068,78€                                   
Budget / kind t.b.v. schoolreisje/kamp (UOR) 2.000,00€                                   4.357,47€                                   3.215,21€                                   3.142,26€                                   

Fotoboeken (UOR) 250,00€                                      501,85€                                      402,98€                                      348,87€                                      
Administratiekosten (UOR) -€                                            202,82€                                      183,30€                                      19,52€                                        
Representatiekosten (UOR) 70,00€                                        132,82€                                      60,69€                                        142,13€                                      

Bibliotheek (UOR) 100,00€                                      101,90€                                      -€                                            201,90€                                      
Uitgave m.b.t. activiteiten (UOR) -€                                            -€                                            -€                                            -€                                            
Jubileum viering/reservering (UOR) 100,00€                                      201,28€                                      -€                                            301,28€                                      
Musical groep 8 (UOR) 100,00€                                      206,24€                                      224,87€                                      81,37€                                        

Playbackschow (UOR) 20,00€                                        83,78€                                        18,96€                                        84,82€                                        
Excursies (UOR) 100,00€                                      101,23€                                      120,00€                                      81,23€                                        
Overige uitgaven (UOR) 6.461,49€                                   167,04€                                      2.534,96€                                   4.093,57€                                   

Versiercommissie (UOR) 400,00€                                      -€                                            97,41€                                        302,59€                                      

0 -€                                            -€                                            -€                                            -€                                            

0 -€                                            -€                                            -€                                            -€                                            

0 -€                                            -€                                            -€                                            -€                                            

0 -€                                            -€                                            -€                                            -€                                            

0 -€                                            -€                                            -€                                            -€                                            

0 -€                                            -€                                            -€                                            -€                                            

0 -€                                            -€                                            -€                                            -€                                            

0 -€                                            -€                                            -€                                            -€                                            
Totaal 12.428,49€                                  12.760,00€                                  12.463,09€                                  12.725,40€                                  

UITGAVEN OUDERRAAD:



Inzicht in financiën: uitgaven
overzicht goedgekeurde financiën 2016-2017*

Te besteden bedrag 12.200,56€              
Bedrag (Extra/Te kort) 524,84-€                  
Reserve OR (gebudgetteerd) 5.000,00€               
Reserve OR (cijfermatig) 4.425,16€               
Reserve OR (actueel) 17.150,56€              

(*) Jaarcijfers 13 oktober 2017 goedgekeurd door Mike Verver en Olleke van ‘t Hoff. DANK DAARVOOR!!

Het tekort van 524,84 euro komt voort uit iets minder binnengekomen

overige bijdragen. Het schaatsen wordt deels contant betaald en komt

daarom niet op onzerekening. We hadden 1780 aan uitgaven schaatsen

gebudgetteer maar uiteindelijk maar 1094 uitgegeven. De rest gaat contant

buiten ons om. De operationele activiteiten zijn onder budget gebleven en

levert een surplus van 327 euro op ...



Planning schooljaar 2017-2018

Schooljaar 2017 - 2018 Tamara Audrey Nieke Mireille Ingrid Annique Monique Joni Stephanie Floortje Mike Marian Mirjam Manon Sascha Sjoerd Totaal

Activiteit Datum Actueel draaiboek?

Schoolreisje groep 1 en 2, 2017 Friday, 22 September 17 Ja x x x x 4

Schoolreisje groep 3, 4 en 5, 2017 Friday, 22 September 17 Ja x x x 3

Schoolreisje groep 6 en 7, 2017 Friday, 22 September 17 Ja x x x x 4

Jaarvergadering ouderraad Wednesday, 18 October 17

St. Maarten vrijdag 10 november Nee x 1

Sinterklaas vrijdag 1 december Ja x x x x x 5

Kerstdiner Thursday, 21 December 17 Ja x x x x 4

Schaatsen 16 jan, 23 jan, 30 jan, 6 feb 2018

Carnaval / verjaardag leerkrachten vrijdag 9 februari 2018 Ja x x x 3

Pasen Thursday, 29 March 18 Ja x x 2

50 - jarig bestaan Benedictusschool budget / activiteit te plannen voor 2021

Benedictusfeest / Koningspelen Thursday, 26 April 18 Nee x x x 3

Avondvierdaagse (Ilona en Aleid?) 29 mei start Nee 0

Sportdag ?? 0

Spelletjes/sportdag kleuters x 1

Kamp groep 8 22 - 25 mei 0

Goede doelen - nader te bepalen NVT in 2018 discussie: hoe in te vullen? 0

Musical groep 8 Thursday, 12 July 18 x x x x 4

Benedictus got talent Thursday, 19 July 18 Nee x 1

Schoolreisje groep 1 en 2, 2018 Ja 0

Schoolreisje groep 3, 4 en 5, 2018 Ja 0

Kamp / Schoolreisje groep 6 en 7, 2017 Ja x 1

4 4 4 1 2 3 0 2 4 2 1 0 4 0 4 0 0

Een rood kruisje betekent dat je de trekker bent van het groepje en verantwoordelijk bent voor de communicatie met de leerkrachten/Theresia.

Versiercommissie heeft de volgende activiteiten:

Kinderboekenweek

Sinterklaas

Kerst

Pasen



Besluiten

In de jaarvergadering van vorig jaar is besloten de buffer geleidelijk terug te

brengen naar 5.000 euro. Het overschot wordt als extraatje aan de school

geschonken in voor het leerplezier van de kinderen bestemde doelen. Zo is

afgelopen jaar 2016-2017 namens de ouders het volgende gegeven:
• Fietsjes kleuters

• Spellen bovenbouw

• Springtouwen

• Vlaggen Benedictusschool

• ....

De buffer is nog boven de 5.000 euro. In overleg met de school en in lijn met onze

missie zal deze aan het verhogen van het leerplezier van de kinderen worden 

besteed.



Verzoek vanuit school

De Oudervereniging heeft het verzoek van de schoolleiding om de eigen bijdragen van de ouders (met uitzondering van de 

bijdrage voor Kamp groep 8) te combineren in één vrijwillige bijdrage per jaar. De extra kosten voor het schaatsen van 

groep 5 tot en met 7 zullen dan door de Oudervereniging worden geïnd en betaald. Tevens is er het verzoek om het 

moment van innen te vervroegen naar begin van het schooljaar.

Dit heeft gevolgen voor de vrijwillige bijdrage die wel zal moeten worden verhoogd. Het exacte bedrag is nog nader te

bepalen... Nu kost schaatsen voor de ouders ongeveer 17 euro per kind extra per jaar voor de groepen 5, 6 en 7. Dat

betekent voor 3 jaar schaatsen ongeveer 51 euro. Dat wordt bekostigd uit de vrijwillige bijdrage over 8 jaar = ongeveer 6 

euro per jaar. Wat afgerond kan worden op een verhoging van 45 euro naar 50 euro per kind per jaar.

Vragen: 

1. Wat vindt u als leden ervan dat ook het schaatsen vanuit de vrijwillige ouderbijdrage zou worden betaald? Waardoor alle

eigen bijdragen in 1 keer worden geïnd (m.u.v. Kamp groep 8)? Wat zijn argumenten voor en wat zijn argumenten tegen?

2. Is iedereen het ermee eens dat dan de Vrijwillige ouderbijdrage dan met 5 euro zal worden verhoogd naar 50 euro per 

jaar? En dat we dat dan in het volgende jaar aan de leden ter besluitvorming voorleggen?



Rondvraag


