
Financieel verslag O.B.S. het Kofschip 2019-2020 

INKOMSTEN BEGROOT WERKELIJK UITGAVEN BEGROOT WERKELIJK per leerling

Ouderbijdrage € 4.100,00 € 3.999,00 Eerste schooldag € 10,00 € 0,00 € 0,00 Toelichting financieel verslag:

Bijdrage school € 200,00 € 200,00 Sint € 1.450,00 € 1.371,57 € 6,10 Er is minder ouderbijdrage ontvangen wat te maken heeft met  

, Kerst € 220,00 € 241,20 € 1,07 gedeelde teruggave van ouderbijdrage i.v.m. corona niet gebruikte 

Rente € 0,00 € 0,00 Carnaval € 220,00 € 130,46 € 0,57 deel. Schoolverlaters en St. Leergeld hebben dit gedeelte retour 

Pasen € 265,00 € 0,00 € 0,00 ontvangen (€3,50 per leerling). Volgend schooljaar wordt dit bij 

Afscheid groep 8 € 500,00 € 500,00 € 2,17 andere leden ingehouden (mits de ouderbijdrage is voldaan).

Laatse schooldag € 700,00 € 845,54 € 3,68

Sportactiviteiten € 515,00 € 27,00 € 0,12 Overige is een grote post geworden doordat we hadden 

Bankkosten € 145,00 € 180,93 € 0,79 afgesproken met de MR om niet teveel spaargeld op de rekening 

Secr./OR kosten € 25,00 € 0,00 € 0,00 te houden. De uitgaven zijn gegaan naar schaatsen in Zevenaar 

Overige € 50,00 € 858,30 € 3,73 en voor de kleuters nieuw buitenspeelgoed.

Laatste schooldag hebben we een grotere bijdrage geleverd 

doordat ook groep 8 dit bijzondere jaar naar de bioscoop mocht.

Er zijn geen uitgaven schoolreisje i.v.m. Corona. Dit bedrag 

TOTAAL € 4.300,00 € 4.199,00 4.100,00€      € 4.155,00 € 18,22 houden we in kan voor volgend schooljaar. De leerlingen waarvan 

deze bijdrage is voldaan zullen geen nieuwe bijdrage hiervoor 

SCHOOLREISBIJDRAGE hoeven te doen.

Inkomsten € 3.420,00 Uitgaven € 0,00

Aanvulling schoolreisje

Aanvulling spaargeld

TOTAAL € 3.420,00 € 0,00 Aantal leerlingen tot 1-1-2020 225

Aantal leerlingen 1-1-2020 en 1-5-2020 5

BEGINSALDI EINDSALDI Aantal leerlingen na 1-5-2020 0

Kas € 87,89 Kas € 7,51

Giro € 3.077,71 Giro € 6.622,09

TOTAAL € 3.165,60 € 6.629,60

Beginsaldo € 3.165,60

Totaal bijgeschreven € 4.199,00 € 3.420,00 € 7.619,00

Totaal afgeschreven € -4.155,00 € 0,00 -€ 4.155,00

Eindsaldo € 6.629,60



gedeelde teruggave van ouderbijdrage i.v.m. corona niet gebruikte 

afgesproken met de MR om niet teveel spaargeld op de rekening 

houden we in kan voor volgend schooljaar. De leerlingen waarvan 


