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Financieel jaarverslag STAM oudervereniging, schooljaar 2016/2017 

Dit document geeft het financieel jaarverslag weer van de STAM oudervereniging voor het 

schooljaar 2016/2017. Deze bestaat uit de balans, staat van baten en lasten en een 

toelichting hierop.  

 

Balans STAM 
De balans bestaat uit bezittingen en schulden. De bezittingen zijn onder andere het saldo op 

de giro- en spaarrekening van de STAM en kortlopende vorderingen. De schulden zijn onder 

andere eventuele reserveringen. Het verschil tussen beide is het eigen vermogen. Ter 

vergelijk is ook het schooljaar 2015/16 weergegeven. 

 

 

 

Toelichting balans STAM: 

1/2/3) Toename saldo (spaar)rekeningen STAM van + EUR 2.947 ten opzichte van 2015/16 is 

gevolg van positief resultaat in boekjaar 2016/17: EUR 2.931 (zie saldo staat van baten en 

lasten) + EUR 16 (rente spaarrekening). 

4) Spaarpot kamp groep 8, dit is een nieuwe jaarrekeningpost. EUR 116 is het resterend 

saldo c.q. spaarpot na kamp groep 8 in juni 2017. 

5) Het eigen vermogen van EUR 11.189 is als sluitpost het verschil tussen het totaal van 

activa (EUR 11.189) minus evt schulden (EUR 0). 

6) Deze reservering is bij ALV oktober 2016 toegewezen aan 2 werkbanken (EUR 1.150) en 

verkeersouder/VVN (EUR 100) en is vrijgevallen in 2017 tbv opknappen werkbanken en VVN 

verkeersexamen. 

 



 
 

Staat van baten en lasten 
De staat van baten en lasten geeft de baten en lasten weer. In onderstaande tabel zijn de 

verwachte en gerealiseerde baten en lasten weergegeven, alsmede de resultaten.  

 

 
Toelichting staat van baten en lasten 

7. Er is begroot op 320 betalende kinderen voor 2016/17, dat is 320 * EUR 56 = EUR 17.920. 
Realisatie is 339 betalende kinderen inclusief Stichting Leergeld plus een gift van EUR 100, dat 
leidt tot een positief resultaat van EUR 1.164. 

8. Er is een positief resultaat op papier van EUR 56. 
9. Er resteert nog 314 uit kamp 2015/16 groep 8 plus huidig schooljaar 39 x 45 euro en 1x 40 
resulteert in EUR 2109. 

10. Sponsor klicks heeft EUR 53 opgeleverd, minder dan begroot! 

11. AC scoort een positief resultaat van EUR 3.712 ivm tweejaarlijkse "goedkopere" schoolreis. 

12/15. Conform begroting. 
13. Klein positief saldo, met name de sportcommissie heeft relatief veel gespendeerd. Zie daar 
sportiefste school van Amersfoort:). 

14. Er is dit schooljaar "extra" uitgegeven ivm verlaging van het EV. 

16. De gerealiseerde kosten m.b.t. kamp groep 8. 

17. Overhead: er zijn minder kosten bankrekening geweest dan begroot. 



 
 

Algemeen 
 

Boekjaar 

Het boekjaar loopt van 1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2017. Voor de jaarrekening 

2016/2017 is echter later afgesloten om de betalingen van AC over dit boekjaar nog mee te 

nemen.  

  

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie voert een eigen financieel beheer en deze zijn verantwoord binnen 

de administratie van de Oudervereniging De Stam. Deze wordt door de penningmeester 

gecontroleerd. Sinds augustus 2016 zijn de rekening van de STAM en die van de AC 

samengevoegd tot één bank/spaarrekening onder beheer van de penningmeester in 

samenwerking met de AC.  

  

Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage voor 2016/17 is EUR 56 EUR per kind. Van de ouderbijdrage is EUR 15 

bestemd voor onderwijsdoelstellingen. In totaal is 96% van de ouderbijdrages betaald. Het 

overgrote deel hiervan verloopt via automatische incasso (ongeveer 90%).  

 

Opvallende jaarrekeningposten in 2016/17 

De meest opvallende post is de verdere verbetering van het eigen vermogen naar ruim EUR 

11.000. Dit is aan de (te) hoge kant.  Voor de begroting 2017/18 is een voorstel opgenomen 

om het eigen vermogen te verlagen met EUR 6.000 plus vermogen te besteden aan de 

onderwijsdoelstelling van EUR 1.400, in totaal dus EUR 7.400. In de meest recente 

nieuwsbrief van de STAM zijn de ouders opgeroepen om met ideeen te komen om hiervan 

een deel in te zetten voor verdere verbetering van het leerklimaat van de kinderen. In de 

ALV van 9 november is dit onderwerp ter bespreking. 

 

Bij de AC zijn de lasten ook lager geweest. Dit heeft onder andere als oorzaak de lagere 

uitgaven bij de schoolreisjes en de positieve resultaten bij de kerst. Bij het AC is de grootste 

uitgavenpost de schoolsreisjes. Het budget voor de schoolreisjes is ieder jaar gelijk waarbij in 

oneven jaren meer wordt uitgegeven dan in de even jaren.  

 

Begroting schooljaar 2017/18 

De begroting voor het school 2017/18 wordt op 9 november ter goedkeuring voorgelegd aan 

de Algemene Ledenvergadering. Deze is beschikbaar op de website van de STAM. 


