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STAM oudervereniging begroting, schooljaar 2017/2018 

De begroting van de STAM oudervereniging voor schooljaar 2017/2018 bestaat uit de balans,  

de staat van baten en lasten en een toelichting hierop.  

Balans 

De balans bestaat uit bezittingen en schulden. De bezittingen zijn het saldo op de bank- en 

spaarrekening van de STAM en eventuele kortlopende vorderingen. De schulden zijn de 

reserveringen voor de diverse commissies, onderwijsdoelstellingen en overhead.  

De balans voor het schooljaar 2017/2018 wordt opgemaakt aan het einde van het boekjaar. 

Dat zal zijn per 1 augustus 2018. De verantwoording aan de Algemene Ledenvergadering 

(ALV) zal erna plaatsvinden. 

Staat van baten en lasten 

De staat van baten en lasten geeft de opbrengsten en uitgaven weer. In onderstaande tabel 

zijn de verwachte opbrengsten en uitgaven voor het schooljaar 2017/2018 weergegeven. De 

werkelijke staat van baten en lasten wordt aan het einde van het boekjaar gevuld. Dan is ook 

het resultaat (batig/negatief saldo) bekend.  

 

 

 



2 
 

 

Toelichting op de begroting 2017/2018   

Boekjaar: het boekjaar loopt van 22 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018   

Ouderbijdrage: de ouderbijdrage bedraagt 56 euro per kind. Het streven van de STAM is om 

deze allen laten te verlopen middels automatische incasso. Inmiddels is gebleken dat een 

grote meerderheid (~ 90%) van de ouders gebruik maakt van deze mogelijkheid.   

Begroting: de post baten ouderbijdrage 2017/2018 is gebaseerd op 321 bijdrages (van de in 

totaal 350 leerlingen) x 56 euro = 17.976 euro. Ter vergelijk, in 2016/2017 waren 320 

bijdrages in de begroting opgenomen, terwijl toen 339 bijdrages zijn gerealiseerd. In de 

bijlage is de specificatie van de lasten weergegeven. 

De begroting 2017/2018 wordt op 9 november 2017 ter goedkeuring voorgelegd aan de 

ALV.   

 

Gevraagde besluitvorming aan ALV: 

Is de ALV akkoord met de voorgestelde begroting 2017/2018? 

 

STAM Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort , 26 oktober 2017 
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BYLAGE: specificatie lasten 

De specificatie van de lasten is hierna per post weergegeven.  

 


