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Verslag(concept) 28-10-2021 
Betreft: Schooljaar 2020-2021 
Het verslag is in concept tot vaststelling in de jaarvergadering in oktober 2022 

Doordat het aantal aanmeldingen wat wij hebben ontvangen er laag was, heeft het bestuur besloten 
om de algemene leden vergadering 2021 geen doorgang te laten vinden.  

In dit verslag wordt er uitleg gegeven over de gelden en de activiteiten die hebben plaats gevonden in 
het school jaar 2020-2021 

1. De conceptnotulen d.d. 16-11-2020 zijn goedgekeurd en vastgesteld. 
2. Jaarverslag activiteiten schooljaar 2020-2021;  

September 2020 
 Jantje Beton; Dit jaar is er geen verkoop van loten geweest vanwege Covid-19 
Oktober 2020 

 Halloween; vervallen 
November 2020 

 Lichtjesavond; omdat het niet mogelijk was voor de ouders om binnen in school de prachtige 
lampionnen van de kinderen te bewonderen, heeft school de kinderen langs de klassen laten gaan. 
De kinderen kregen in de klassen wat lekkers. 

 Jaarvergadering OV; Om toch uitleg te kunnen geven over wat de OV doet met de gelden etc. is er 
een digitale jaarvergadering geweest. Vooraf zijn de documenten verstuurd via Kwieb en een 
uitnodiging om online deel te nemen. 

December 2020 

 Sinterklaas; Gezien de hoge leeftijd van de Sint viel hij onder de risicogroep en besloot hij om niet 
langs onze school te gaan. Toch is er een mooie alternatieve viering geweest met een optreden van 
een zangeres en pieten die dansjes met de kinderen deden.  

 Kerst; Dit jaar werd het diner vervangen voor een Kerstbrunch op school. Helaas werd een dag 
voor de brunch, vanwege de maatregelen, school gesloten. De kinderen hebben vanuit de OV een 
kersttasje gehad met wat lekkers erin.  

Maart 2021 

 Sportdag onderbouw; geannuleerd. 
April 2021  

 Pasen; Groep 1 t/m 3 gingen nadat zij de Paashaas buiten zagen op zoek naar verstopte 
paaseieren. Groep 4 t/m 8 hebben in hun eigen klas een wedstrijd eitje tik gedaan. Voor elke groep 
was er een kleine prijs.   
In de loop van de ochtend hebben de kinderen wat lekkers en wat te drinken gehad. 

Mei 2021 

 Avondvierdaagse en sportdag bovenbouw; geannuleerd 
Juni 2021 

 Schoolfotograaf; Ondanks alle maatregelen is het gelukt om alle leerlingen en leerkracht in 1 dag 
op de foto te zetten 

 Buitenspeeldag; Deze dag was er een springkussen en allerlei andere activiteiten, waaronder 4 op 
een rij, lopen met de skilatten, mega twister. De kinderen hebben deze dag ontzettend genoten. 

 Kamp groep 8; Deze was ook dit jaar op en rond school. Groep 8 is naar Ton de Groot geweest, 
daar gingen zij wadlopen, er was een bonte avond en een waar optreden van “de Masked Singer”.  

Juli 2021 

 Alternatief schoolreisje; Vanwege alle maatregelen die nog steeds van kracht waren is er in de 
laatste schoolweek allerlei activiteiten uitgezet met als thema de Cowboys van De Kei.  
Het schoolplein was versierd met hooibalen, er was gelegenheid om pony te rijden, voor de 
waaghalzen stond er een rodeostier en als afsluiting een optreden voor alle groepen met een 
ingestudeerd lied en dans. 
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3. Uitleg begroting van 2020-2021 en vaststellen van de begroting 2021-2022 en ouderbijdrage 
2021-2022 

 

 
 

*Het “resultaat” wordt meegenomen naar schooljaar 2021/2022. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat dit nog minus €537,50 is vanwege een verlate rekening die nog wel bij 
afgelopen jaar hoort. Dit houdt in dat we voor het schooljaar 2021/2022 voor de groepen 2 
t/m 8 wederom een verlaging van de ouderbijdrage kunnen toepassen, ditmaal een verlaging 
van €10. 
 

Financieel overzicht Oudervereniging OBS De Kei 2020-2021

Startkapitaal 26.287,46€            

Positief resultaat 2019-2020 7.152,36€               

Inkomsten Werkelijk

Ouderbijdrage incl. groep 8 (kamp) 2.122,50€               

Jantje Beton (t.b.v. schoolreisje) -€                         

-€                         

Eigen bijdrage begeleiders schoolreisje groep 8 -€                         

Rente -€                         

Totaal inkomsten 2.122,50€               

Directe kosten

Schoolreisje groep 1 en 2 (€ 33,80 p.p.) 980,76€                  

Schoolreisje groep 3 en 4 (€ 33,80 p.p.) 688,26€                  

Schoolreisje groep 5-7  (€ 33,80 p.p.) 1.101,21€               

Schoolreisje groep 8 (€ 93,80 p.p.) 395,75€                  

   Totaal alle schoolreisjes 3.165,98€               

Halloween -€                         

Lichtjesavond 47,20€                     

Sinterklaas 1.766,01€               

Kerst 222,01€                  

Pasen 219,30€                  

Sportdag -€                         

Totaal directe kosten 5.420,50€               

Indirecte kosten

Musical -€                         

Afscheidscadeau groep 8

Lief en leed -€                         

Bankkosten 146,55€                  

Onvoorzien 940,01€                  

Totaal indirecte kosten 1.086,56€               

Resultaat 2.767,80€               

Saldo betaalrekening per 01-08-2020 8.091,73€               

Saldo betaalrekening per mutatie 2,95€                       

Saldo spaarrekening per 01-08-2020 18.195,73€            

Mutaties spaarrekening 3.704,27€               

Saldo spaarrekening per mutatie 21.900,00€            
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4.  
 

Begroting Oudervereniging OBS De Kei schooljaar 2021-2022

peildatum aantal leerlingen: 1 september 2021

Aantal leerlingen groep 1 16

Aantal leerlingen groep 2 tm 7 140

Aantal leerlingen groep 8 24

Totaal aantal leerlingen 180

Resultaat 2020-2021 2.230,30€               

Totaal

Inkomsten

Ouderbijdrage gr. 2 tm 8, gebaseerd op € 35 5.740,00€               

Ouderbijdrage gr. 1, gebaseerd op € 45 720,00€                  

Jantje Beton 1.500,00€               

Eigen bijdrage schoolreisje groep 8 (€ 60,- p.p.) 1.440,00€               

Rente -€                         

Totaal inkomsten 9.400,00€               

Te besteden 11.630,30€            

Directe kosten

Schoolreisje groep 1-7 5.148,00€               

Schoolreisje groep 8 2.232,00€               7.380,00€               

Halloween 200,00€                  

Lichtjesavond 40,00€                     

Sinterklaas 2.250,00€               

Kerst 275,00€                  

Pasen 200,00€                  

Sportdag 250,00€                  

Totaal directe kosten 10.595,00€            

Indirecte kosten

Musical 125,00€                  

Afscheidscadeau groep 8 300,00€                  

Lief en leed 75,00€                     

Bankkosten 125,00€                  

Onvoorzien 410,30€                  

Totaal indirecte kosten 1.035,30€               

Totale kosten 11.630,30€            

Resultaat -€                         
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5. Vaststellen kascommissie voor kascontrole over schooljaar 2021-2022; De kascommissie 
2020-2021 bestaat uit Simon Huiberts (laatste jaar) en Sandra Tjepkema. Voor het jaar 2021-
2022 Sandra Tjepkema (laatste jaar)  

6. Aftredend en niet herkiesbaar: Andrea Bats (voorzitter) aftredend. Andrea zal verder gaan als 
algemeen lid. 

7. Verkiezing voor de functie van voorzitter; Mitchell Simons heeft zich kandidaat gesteld en is 
verkozen.  

 


