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Financieel jaarverslag STAM oudervereniging, schooljaar 2018/2019 

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

schooljaar 2018/2019. 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 lopende  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 2018/19 weergegeven. 

 

 

 

Toelichting balans STAM: 

1/2/3) Het saldo op de (spaar)rekening inclusief spaarpot kamp groep 8 is EUR 14.271. Deze 
is toegenomen met EUR 5.559 t.o.v 2017/18. Dit heeft als belangrijkste reden dat er minder 
uitgaven zijn gedaan dan begroot. 
 
4) Het eigen vermogen Stam bedraagt EUR 14.271. Deze is toegenomen met EUR 7.809 
(inclusief EUR 4 rente) t.o.v. 2017/18. Er waren minder uitgaven bij de AC, de 
onderwijsdoelstelling en de bibliotheek. 
 
5) In 2018/19 zijn er geen reserveringen gedaan voor het schooljaar 2019/20. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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.  

 

 

 



 
 

Algemeen 
 

Boekjaar 

Het boekjaar loopt van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019.   

  

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 2018/19 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 2018/19 

De meest opvallende post is de verdere stijging van het eigen vermogen met bijna EUR 

8.000 naar ruim EUR 14.000. Het Eigen vermogen is daarmee aan de (te) hoge kant. Voor de 

begroting 2019/20 is een voorstel opgenomen om het eigen vermogen te verlagen naar 

ongeveer EUR 4.000. In de meest recente Aloweetjes is aan de ouders een oproep gedaan 

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 4 februari 2020 is dit onderwerp ter bespreking.  

 

N.B. Ondertussen zijn al enkele uitgaven gedaan in het schooljaar 2019/20, bijvoorbeeld 

aanschaf van t-shirts voor het sporten, nieuwe kerstverlichting, bijdrage bibliotheek, twee 

achterstallige rekeningen en bijdrage aan een cultureel uitje om het eigen vermogen te 

verlagen. Er is nu nog EUR 5.000 “vrij” beschikbaar waarmee het eigen vermogen verlaagd 

wordt naar EUR 4.000. 

 

Bij de AC zijn de lasten in 2018/19 ook lager geweest. Dit heeft onder andere als oorzaak de 

lagere uitgaven bij de schoolreisjes en positieve resultaten bij het eindfeest. Bij het AC is de 

grootste uitgavenpost de schoolreisjes. Het budget voor de schoolreisjes is ieder jaar gelijk 

waarbij in oneven jaren meer wordt uitgegeven dan in de even jaren.  

 

Begroting schooljaar 2019/20 

De begroting voor het school 2019/20 wordt op 4 februari ter goedkeuring voorgelegd aan 

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


