
Verslag Penningmeester Oudercommissie Theresiaschool 2018 

 

De oudercommissie ondersteunt de schoolactiviteiten en bevordert het onderlinge contact tussen 

ouders, directie en de leerkrachten om in goede harmonie te komen tot een optimaal functionerende 

schoolgemeenschap. Hiertoe ontvangt de Oudercommissie Theresiaschool jaarlijks een bijdrage van EUR 

28.500 vanuit Stichting Steun, dit bedrag komt voort uit de ouderbijdrage die de ouders jaarlijks vrijwillig 

betalen aan Stichting Steun. 

Uitgaven 

In 2018 is gedurende het jaar aan de commissies inzicht verschaft over de budget uitputting: 

 

Het afgelopen jaar heeft de OC EUR 29.363,43 uitgegeven. Dit is EUR 863 boven budget en EUR 1.041,45 

meer dan vorig jaar.  

Het afscheid van groep 8 (kamp en afscheid) is fors hoger dan andere jaren. In 2017 is er, door 

verbouwing verbleven op een ander locatie op hetzelfde terrein (Paasheuvelgroep Austerlitz), deze was 

gemiddeld gezien over de jaren goedkoper. Inmiddels is alles vernieuwd en de prijs omhoog gegaan. 

Daarnaast is voor het eten op de daadwerkelijke afscheidsavonden gekozen voor een (deels) warm 

budget verzorgd door een externe partij. Dit heeft het geheel duurder gemaakt, maar is wel goed 

ontvangen en zal dus ook aangeboden blijven worden, naast de traditionele salades. 

Ook was het in 2018 weer tijd om het schoolreisje naar de Efteling te maken. Dit pretpark is gemiddeld 

gezien duurder dan andere locaties. De OC had van tevoren aangegeven dat de Efteling bedoeld was 

voor groep 5 t/m groep 8. Het idee was om groep 1 t/m groep 4 naar een minder groot pretpark te 

sturen omdat de Efteling voor de kleinere kinderen best indrukwekkend kan zijn . Echter is door school 
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2018

kamp groep 8 5.001,85 2.197,00 4.176,20 3.750,00 -2.804,85 -1.251,85

afscheid groep 8 4.132,03 3.654,55 2.898,61 3.750,00 -477,48 -382,03

schoolreisje 14.337,00 11.888,68 10.261,10 13.000,00 -2.448,32 -1.337,00

kerst, sinterklaas, pasen 3.710,88 6.848,35 4.003,21 3.750,00 3.137,47 39,12

cadeaus 571,10     809,08 705,4 500 237,98 -71,10

mediatheek 39,95 225,40 1.543,29 1.200,00 185,45 1.160,05

sport en andere activiteiten 25,00       16,5 370,73 50 -8,50 25,00

verkeerscommissie 75,00       75 25 50 0,00 -25,00

bijzondere uitgaven 450 884,95 575,5 434,95 -450,00

algemeen 143,87     130,55 143,84 200 -13,32 56,13

overlopende posten 1305,85 0,00 0,00

schoolborrel 876,75     1591,92 2000 715,17 1.123,25

onvoorzien 250 0,00 250,00

totaal 29.363,43 28.321,98 26.008,73 28.500,00 -1.041,45 -863,43



anders besloten en uiteindelijk is dus iedereen mee gegaan naar de Efteling, inclusief dus een veel 

grotere groep aan begeleiders dan de OC voorzien had. Hierdoor zijn de kosten veel hoger uitgekomen, 

we hebben EUR 1.337 meer uitgegeven dan voorzien. 

De commissie feestdagen is EUR 3.137,47 lager uitgekomen in vergelijking met 2017. Dit komt onder 

meer omdat we in 2017  jaar met nieuwe Sint en Pieten hebben gewerkt. De pieten, studenten uit 

Utrecht, hebben een kleine bijdrage van EUR 50 ontvangen voor hun inzet en tijd. Daarnaast heeft de 

OC besloten de kerstborrel te betalen in plaats van de kosten te dekken met de opbrengsten van de 

avond, die ontstaan door de verkoop van onder meer glühwein, broodjes knak en drank. In plaats 

hiervan is het ontvangen geld gedoneerd aan de Stichting School4kids. Tevens is er in 2017 éénmalig 

een erg leuke toneel uitvoering geweest in de Sinterklas periode, deze was behoorlijk aan de prijs en de 

OC heeft besloten dit niet jaarlijks te willen financieren. 

Schoolborrel 

De schoolborrel is dit jaar hoger uitgekomen (nog niet alle kosten zijn geboekt), na evaluatie is besloten 

het minder groots aan te pakken. Vanuit Steun is de afgelopen 2 jaar EUR 2000 beschikbaar gesteld, hier 

is de commissie overigens wel onder gebleven.  

Budget voorstel 2017 

 
De OC verwacht voor komend jaar niet veel anders aan uitgaven dan afgelopen jaar. Het budget voorstel 

komt dan ook uit op EUR 28.500. Conform afspraak (mei 2016) heeft de OC niet langer spaargeld, maar 

kan zij bij eventuele onverwachte uitgaven als OC een beroep te kunnen doen op Stichting Steun. 

Feitelijk is de post onvoorzien verplaatst naar Stichting Steun.  

Bilthoven, mei 2019 

Pauline Kool  
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2019

kamp groep 8 5.000

afscheid groep 8 2.500

schoolreisje 13.000

kerst, sinterklaas, pasen 3.750

cadeaus 750

mediatheek 1.200

sport en andere activiteiten 50

verkeerscommissie 50

bijzondere uitgaven

algemeen 200

schoolborrel 2000

onvoorzien

totaal 28.500


