
Financieel verslag van de ouderraad van  
De Trinoom, schooljaar 2021-2022 
 

 

In dit verslag blikken we (in financiële zin) terug op het vorige schooljaar, en zetten we de begroting 
voor het komende schooljaar uiteen. Daar waar noodzakelijk, worden verschillen toegelicht. 

Terugblik vorig schooljaar 
Net als (het eind van) schooljaar 2019-2020, stond schooljaar 2020-2021 qua OR-activiteiten in het 
teken van Corona. Er was weinig ouderhulp mogelijk en noodzakelijk. Financieel startte het vorige 
schooljaar met de volgens balans: 

 

De ‘nog terug te ontvangen’ post, betrof een te hoog uitgekeerde declaratie, dit bedrag is begin van 
het schooljaar netjes terug ontvangen. Aan de linkerkant van de balans staan de verschillende 
‘potjes’ die we als OR hebben gereserveerd voor toekomstige uitgaven (de ‘bestemmingsreserves’), 
en het reguliere vermogen (“winsten” uit het verleden). 
 

De € 10.000 die begin van het schooljaar gereserveerd stond voor het schoolreisje zouden we 
afgelopen schooljaar besteden. Echter, door Corona, is het schoolreisje niet doorgegaan. Wij hebben 
begrepen van het management team van De Trinoom, dat het schoolreisje is uitgesteld naar 
schooljaar 2021-2022, en dat in schooljaar 2022-2023 weer ‘gewoon’ wordt gestart met de 
tweejaarlijkse cyclus van schoolreisjes. 
 
Voor het overige, zijn de meeste activiteiten (weliswaar is stevig aangepaste vorm) doorgegaan het 
afgelopen schooljaar. We hebben dan ook de volgende uitgaven gedaan (in vergelijking met de 
begroting). Hierbij is belangrijk om te vermelden dat de kascontrole (door een van de OR 
onafhankelijke kascommissie) nog niet heeft plaatsgevonden. Ook bestaat de kans dat er nog een 
enkele factuur met betrekking tot vorig schooljaar binnenkomt. 
 

Per post is een (vaak, korte) toelichting opgenomen: 

Activa Passiva
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen 6.805€             
Resultaat boekjaar -628€               

Vorderingen Bestemmingsreserves
Nog terug te ontvangen 100 Buffer 3.000€             

Rapportmappen 1.250€             

Liquide middelen Schoolreisje 10.000€          
Betaalrekening 10.481€          Duurzame investeringen -€                 
Spaarrekening 11.141€          Luizenkammen 300€                
Kas 5€                    Sportdag 1.000€             

21.727€          21.727€          



 

 
Opbrengsten 

 De ouderbijdrage wordt opgebracht door de ouders, op basis van een vrijwillige bijdrage van 
€ 35 per kind naar rato van schooljaar; 

 De reservering voor rapportmappen is grotendeels ‘gebruikt’ om nieuwe rapportmappen te 
bestellen ten behoeve van de school;  

 De “buffer” is ook voor een groot deel aangesproken: we hebben als ouderraad eind van 
afgelopen schooljaar een presentatie gekregen van gymdocent Nick Joosten, waarin hij 
plannen voor meer spelplezier tijdens de pauzes. Hiervoor heeft hij de ouderraad ook om 
een bijdrage gevraagd en de ouderraad heeft besloten de buffer van € 3.000 hiervoor in te 
zetten (om geen geld ‘op te potten’), ook omdat dit specifiek school gerelateerd is en ten 
behoeve van de kinderen is. 

Opbrengsten begroting
Ontvangst Ouderbijdrage 23.890€          23.800€          
Ontvangst Nog terug te ontvangen -€                 -€                 
Ontvangst Overige inkomsten -€                 -€                 

Vrijval Rapportmappen 1.089€             1.250€             
Vrijval Schoolreisje -€                 10.000€          
Vrijval Luizenkammen -€                 -€                 
Vrijval Buffer 3.000€             -€                 

27.979€          35.050€          

Kosten
Uitgave Kinderboekenweek -1.093€           -800€               
Uitgave Sint -3.781€           -5.000€           
Uitgave Kerstmis -€                 -300€               
Uitgave Carnaval -275€               -325€               
Uitgave Pasen -2.578€           -250€               
Uitgave Knutselpot -1.050€           -1.190€           
Uitgave Avond 4 daagse -€                 -450€               
Uitgave Kamp -1.250€           -1.250€           
Uitgave Koningsspelen -200€               -€                 
Uitgave Afscheid grp 8 -283€               -1.000€           
Uitgave Lief en Leed -634€               -1.000€           
Uitgave Schoolreisje -€                 -20.000€         
Uitgave Diversen -3.458€           -€                 
Uitgave Sportdag -€                 -€                 
Uitgave Organisatiekosten OR -238€               -650€               
Uitgave Uitglijfoto's -506€               -300€               
Uitgave Gazen luizenkammen -€                 -100€               
Uitgave Rapportmappen -1.089€           -1.750€           

Reservering Rapportmappen -€                 -€                 
Reservering Schoolreisje -10.000€         -€                 
Reservering Luizenkammen -100€               -100€               
Reservering Sportdag -1.500€           -1.500€           

-28.036€         -35.965€         

Resultaat -57€                 -915€               



 
 
Uitgaven 

 Het budget voor de kinderboekenweek is iets overschreden door de huur van spellen 
gerelateerd aan het thema van de kinderboekenweek; 

 Het sinterklaasbudget is dan weer niet volledig benut, met name doordat de inhuur van 
Sint en pieten niet kon als gevolg van Corona-maatregelen; 

 Voor Kerstmis zijn geen uitgaven geweest door de lockdown-maatregelen; 
  Voor carnaval hebben de chips en limonade iets minder gekost dan begroot; 
 Het budget voor Pasen is daarentegen stevig overschreden. Voornaamste oorzaken zijn 

het feit dat we ook “welkomstontbijtpakketjes” hebben bekostigd (ca. € 1.800) na afloop 
van de lockdown en daarnaast ook het ‘echte’ Paasontbijt volledig hebben gefinancierd 
met voorverpakte etenswaren (omdat zelfgemaakt ontbijt niet was toegestaan - € 750); 

 Voor de knutselpot heeft de OR het beleid dat iedere klas € 35 mag declareren. Niet alle 
klassen hebben dat afgelopen schooljaar ook daadwerkelijk gedaan; 

 De avondvierdaagse heeft ook afgelopen jaar geen doorgang gehad, waardoor we geen 
uitgaven hiervoor hebben gedaan; 

 Op verzoek van de directeur van de Trinoom, hebben we het budget voor het kamp aan 
de school overgemaakt. Dit geld is gebruikt ter compensatie van ouders die reeds het 
kamp hadden betaald, terwijl het kamp niet doorging; 

 Voor de Koningsspelen heeft de OR bijgedragen met enkele springkussens; 
 Voor het afscheid van groep 8 verwachten we nog enkele facturen; 
 Vanuit de Lief & Leed commissie zijn uitgaven gedaan in het kader van de Dag van de 

Leerkracht (ca. € 600). Daarnaast zijn ouders in staat om per leerkracht maximaal € 12,50 
te declareren ten behoeve van een verjaardagscadeau. Afgelopen schooljaar is daar voor 
één leerkracht gebruik van gemaakt; 

 Het schoolreisje is afgelopen schooljaar (zoals eerder beschreven) niet doorgegaan. In 
plaats daarvan is € 10.000 gereserveerd; 

 Onder de post ‘diversen’ is (naast de eerder genoemd € 2.769 voor het speelpleinplan 
van gymdocent Nick), ook geld besteed aan buitenspeelgoed voor De Brink (€ 250) en de 
Victor Veilig-borden langs de weg; 

 De “organisatiekosten” bestaan louter uit bankkosten; 
 Voor de uitglijfoto’s was te weinig begroot. De uitglijfoto’s zijn (conform vorige jaren) 

gemaakt door Walter Janssen op basis van gelijke prijzen per foto; 
 De rapportmappen zijn (zoals eerder genoemd) op verzoek van school betaald; 
 Conform begroting, zijn daarnaast ook reserveringen gedaan voor toekomstige uitgaven 

voor luizenkammen en de sportdag. 

Op basis van de inkomsten en uitgaven over vorig schooljaar, resteert de volgende balans aan het 
eind van vorig schooljaar (geldend als uitgangspositie voor komend schooljaar): 



 

Vooruitblik komend schooljaar 
 
De genoemde uitgaven van vorig schooljaar, zijn de basis geweest voor de begroting van dit 
schooljaar (2021-2022). Ter voorbereiding op dit schooljaar, is eind vorig jaar nog overleg geweest 
tussen de voorzitter en penningmeester van de OR en de event planner van de Trinoom, waaruit 
bleek dat de volgende zaken structureel zouden veranderen met ingang van dit schooljaar: 

 De kamplocatie wordt aangepast, waardoor groep 7/8 Montessori samen 2 dagen op kamp 
zijn, en groep 8 jaarklas voortaan 3 dagen; 

 De Efteling behoort daardoor niet meer bij het programma van het kamp, maar wordt apart 
geregeld als schoolreisje (tweejaarlijks).  

 De school is voornemens om nu jaarlijks een sportdag te organiseren en daarnaast ook nog 
eens jaarlijks aandacht te besteden aan de Koningsspelen. 

Dit heeft implicaties voor de begroting, omdat we vanuit de OR in het verleden alleen de 
tweejaarlijkse schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 6 financierden, en daarnaast een vast bedrag als 
kampgeld bijdroegen (waarbij ouders van kampgaande kinderen om een eigen bijdrage werd 
gevraagd). Deze beslissing vanuit de school, heeft tot gevolg dat de OR vanaf dit schooljaar ook het 
schoolreisje van groep 7/8 moet financieren, terwijl we daar niet voor hebben kunnen reserveren in 
het verleden. 

Op basis hiervan, bleek het niet mogelijk om met dezelfde ouderbijdrage, als ouderraad duurzaam 
gezond voor te kunnen bestaan. We hebben moeten besluiten tot: 

 Het verhogen van het budget voor het schoolreisje van € 20.000 per twee jaar naar € 26.250 
per twee jaar (beste schatting in overleg met de event planner); 

 Het verhogen van het budget van sportdag en Koningsspelen naar € 1.275 per jaar (beste 
schatting in overleg met de event planner); 

 Het schrappen van de kampvergoeding vanuit de ouderraad (van € 1.250 per jaar naar € 0 
per jaar), en; 

 Het verhogen van de ouderbijdrage van € 35 per kind naar € 40 per kind. 

Op deze wijze verwacht de ouderraad de komende jaren, met de vanuit school gewenste 
aanpassingen ten aanzien van schoolreisjes, gezond door te kunnen. De ouderraad heeft de 
cijfermatige begroting in de vergadering van 6 juli jongstleden vastgesteld. 
 

De medezeggenschapsraad heeft in de eerste vergadering van het schooljaar, deze begroting en de 
verhoging van de ouderbijdrage goedgekeurd, onder voorwaarde dat jaarlijks wordt geëvalueerd of 
deze ophoging van de ouderbijdrage ook echt noodzakelijk is. 

Activa Passiva
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen 6.177€             
Resultaat boekjaar -57€                 

Vorderingen Bestemmingsreserves
Nog terug te ontvangen -€                 Buffer -€                 

Rapportmappen 161€                
Liquide middelen Schoolreisje 20.000€          
Betaalrekening 18.036€          Duurzame investeringen -€                 
Spaarrekening 11.141€          Luizenkammen 400€                
Kas 5€                    Sportdag 2.500€             

29.181€          29.181€          



 

Realisatie Begroting Begroting Begroting 
Opbrengsten 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Ontvangst Ouderbijdrage 23.890             29.000             29.000             29.000             

Vrijval Buffer 2.769               -                   -                   -                   
Vrijval Rapportmappen 1.089               -                   -                   -                   
Vrijval Schoolreisje -                   20.000             13.125             -                   
Vrijval Sportdag -                   2.500               -                   -                   

27.748€          51.500€          42.125€          29.000€          
Kosten
Uitgave Kinderboekenweek -1.093             -1.000             -1.000             -1.000             
Uitgave Sint -3.781             -4.000             -5.000             -5.000             
Uitgave Kerstmis -                   -300                 -300                 -300                 
Uitgave Carnaval -275                 -250                 -250                 -250                 
Uitgave Pasen -2.578             -250                 -250                 -250                 
Uitgave Knutselpot -1.050             -1.155             -1.155             -1.155             
Uitgave Avond 4 daagse -                   -450                 -450                 -450                 
Uitgave Kamp -1.250             -                   -                   -                   
Uitgave Afscheid grp 8 -283                 -1.000             -1.000             -1.000             
Uitgave Lief en Leed -634                 -1.250             -1.250             -1.250             
Uitgave Schoolreisje -                   -26.250           -26.250           -                   
Uitgave Koningsspelen -200                 -1.275             -1.275             -1.275             
Uitgave Sportdag -                   -1.275             -1.275             -1.275             
Uitgave Organisatiekosten OR -227                 -500                 -500                 -500                 
Uitgave Uitglijfoto's -506                 -500                 -500                 -500                 
Uitgave Diversen -3.158             -                   -                   -                   
Uitgave Rapportmappen -1.089             -                   -                   -                   

Reservering Rapportmappen -                   -500                 -500                 -500                 
Reservering Schoolreisje -10.000           -13.125           -                   -13.125           
Reservering Luizenkammen -100                 -                   -70                   -70                   
Reservering Sportdag -1.500             -                   -                   -                   

-27.724€         -53.080€         -41.025€         -27.900€         

Resultaat 23€                  -1.580€           1.100€             1.100€             


