Stichting Ouders van De Keerkring
Schooljaar 2018 - 2019

Algemene toelichting
De activiteiten van Stichting Ouders van De Keerkring hebben tot doel het
bevorderen van het welzijn van kinderen en jongvolwassenen die onderwijs genieten
aan de onderwijsinstelling De Keerkring te Zoetermeer.
Het bestuur van de stichting kent drie functionarissen t.w. voorzitter, secretaris en
penningmeester.
De functie van voorzitter is vacant doch wordt waargenomen (niet formeel) door de
directeur van het vso van De Keerkring.
Het bestuur van de stichting bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.
De stichting verwerft gelden uit ouderbijdragen, die geheel vrijwillig zijn,
sponsorgelden en donaties.
Daarnaast kan een beroep worden gedaan op het garantiefonds van de gemeente
voor die gevallen waarin het voor de ouders/verzorgers onmogelijk is gebleken om
de vrijwillige bijdrage te voldoen.
Als uitgangspunt geldt dat alle.kinderen deel moeten kunnen nemen aan de
aangeboden extra activiteiten ongeacht de financiële omstandigheden waarin hun
gezin verkeert.
Dit standpunt wordt ook door de politiek uitgedragen en opgelegd.
Opgemerkt dient te worden dat dit garantiefonds m.i.v. het schooljaar 2020-2021
niet langer door de gemeente zal worden verstrekt.
Het saldo van het garantiefonds zal m.i.v. het schooljaar 2020-2021 aan de Stichting
worden overgedragen doch onder voorbehoud van het doel waarvoor dit is verstrekt.

Balans per 1 augustus 2019
Activa
Giro
NL56 RABO 0163870071
Giro
NL 76 RABO 0167976788
Spaarrekening RABO
Gelden u/g
Vooruit betaalde kosten

€ 11.365,77
€ 1.687,15
€
70,25
€
880,=
€ 204,95
€ 14.208,12

Passiva
Vooruit ontvangen bijdrage

€

20,=

Eigen vermogen

€ 14.188,12

Toelichting op de balans
De Stichting heeft een drietal bankrekeningen tot haar beschikking waaronder een
rekening courant, een rekening t.b.v. onvoorziene kosten tijdens bepaalde
activiteiten zoals schoolreis en schoolkamp en een spaarrekening.
Het is algemeen bekend dat de banken thans het rentepercentage over
banktegoeden ernstig aan het verminderen zijn, zelfs tot 0%.
De balanspost ‘Gelden u/g’ heeft betrekking op een geldbedrag dat door de stichting
aan het so ter beschikking is gesteld voor het vervangen van speelattributen.
Een concrete besteding heeft nog niet plaatsgevonden.
De post ‘vooruit betaalde kosten’ heeft betrekking op een gedeeltelijke
vooruitbetaling van vervoerskosten voor activiteiten die in het schooljaar 2020-2021
zullen plaatsvinden.

Resultatenrekening 2018 - 2019
Baten
Ouderbijdragen so (77,27% voldaan)
Ouderbijdrage vso (65,47% voldaan)

€ 1.885,=
€ 1.650,=

Bijdrage schoolreis so
Bijdrage schoolreis vso

€ 1.984,50
€ 2.555,=

Rente

€

0,10
€ 8.074,60

Lasten
Bankkosten
Administrative kosten

€ 310,74
€ 15,99

Sint SO
Kerst SO
Lentefeest SO
Excursies
Schoolreis SO (onderbouw)
Schoolreis SO (bovenbouw)

€
€
€
€
€
€

398,18
436,44
225,=
305,40
413,85
778,=

Kerst VSO
Lentefeest VSO
Excursies VSO
Schoolreis (VSO 1,2,3 A)
Schoolreis VSO

€
€
€
€
€

550,77
396,34
924,13
220,=
3.100,=
€ 8.074,84

Resultaat

-/-€

0,24

Toelichting op de resultatenrekening
De vrijwillige ouderbijdrage bedroeg voor kinderen van het so € 27,= en voor het vso
€ 30,=.
Van deze bijdragen wordt 80% daadwerkelijk besteed aan de activiteit, zoals, Sint,
Kerst, Lentefeest en excursies.
Het bestuur heeft daarmee willen bewerkstelligen dat alle kinderen kunnen
deelnemen aan de activiteiten, dus ook de kinderen voor wie de bijdrage niet is
voldaan.
In incidentele gevallen werd een beroep gedaan op het garantiefonds.
Daar de ouderbijdrage geheel vrijwillig is zijn incassoactiviteiten niet aan de
orde. Gezien echter het beleid van met name de overheid om alle kinderen te
laten deelnemen zit het stichtingsbestuur, in dit geval, in een spagaat.
Enerzijds loopt het voldoen van de vrijwillige bijdrage terug en wordt het
garantiefonds van de gemeente op termijn niet langer ter beschikking gesteld
en anderzijds dienen alle kinderen deel te nemen aan de activiteiten.
De verdeling van de bijdrage over deze activiteiten wordt door de leerkrachten
bepaald; het budget staat vast en mag niet worden overschreden, althans niet ten
laste van de stichting.
De ouderbijdrage voor deelname aan de schoolreis bedroeg voor het so € 27,50 per
kind en voor het vso € 32,50 per kind.
Het stichtingsbestuur is er voor het schooljaar 2018-2019 in geslaagd de kosten en
baten vrijwel geheel met elkaar in evenwicht te houden.

Zoetermeer, 12 februari 2020
Stichtingsbestuur Ouders van De Keerkring
namens deze:

R. Braat
penningmeester

