Jaarrekening 2019/2020
BALANS
Saldo rek.crt
Saldo res.rek.
Saldo spaarrek.
Vooruitbtaald VSO kamp
Vooruit ontvangen
Vooruit betaalde kosten SO
Restitutie kamp VSO
Restitutie kamp SO

RESULTATEN
Ouderbijdrage SO
Ouderbijdrage VSO
Rente
Bijdrage kennismaking
€ 40,=
Kosten kennismaking VSO
450,=
Juffendag SO
€2501,80 Sint SO
€ 2312,70 Kerst SO
Kosten omboeking schoolreis
Bijdrage Resonans omboeking
Aanvullende kosten schoolreis
Bijdrage kamp VSO
Restitutie bijdrage kamp VSO
Restitutie ouderbijdrage VSO
Donatie ouderbijdrage VSO
Restitutie kamp SO

€ .4.683,03
€ 2.121,47
€ 3.666,80
€ 8.755,90
€

Bankkosten
Saldo
Vermogen

€ 19.647,20

€ 1.616,=
€ 1.691,50
€
0,11
€ 320.=
€ 323,91
€ 599,18
€ 478,77
€ 421,42
€ 960,=
€ 960,=
€ 25,=
€ 4.024,75
€ 1.362,=
€ 1.691,50
€

30,=

€ 1.226.60

€ 332,27

€2.541,80
€ 17.005,40

€ 6.194,05 € 8.642,36
Resultaat

€ 2.448,31

Jaarrekening 2020/2021
BALANS
RESULTATEN
Saldo resk crt
€ 4.683,03
Ouderbijdrage SO
Saldo res.rek.
€ 2.017,23
Ouderbijdrage VSO
Saldo spaarrekening
€ 4.358,93
Restitutie ouderb VSO
Vooruitbetaald VSO kamp € 8.755,90
Vooruitontv. ouderbijdr
€ 260,=
Lentefeest
Voorschot Resonans
€2501,50 Sint SO
Juffendag SO
Rente
Donaties
Bankkosten
Jantje Beton
Restitutie bijdr. kamp SO
Voucher uitbetaald
Restitutie ouderb. Kamp VSO
Saldi
Vermogen

€ 19.815,15 € 2761,50
€17.053,65

€ 1.478,20
€ 630,=
€ 750,=
€ 420,45
€ 510,60
€ 510,72
€ 0,34
€ 292,50
€ 310,61
€ 561,=
€2.312,70
€ 717,91
€2501,80
€8.997,73

Verlies

€ 3679,95
€5317,78

Toelichting op de jaarrekeningen 19/20 en 20/21
De boekjaren 2019./2020 en 2020/2021 werden in financiële zin sterk beïnvloed door de
Corona pandemie.
De plannen voor kampen, schoolreizen en overige activiteiten konden vanwege de
opgelegde overheidsmaatregelen geen- of slechts beperkt- doorgang vinden.
Er waren in deze perioden verplichtingen aangegaan terzake van reserveringen van
accommodaties waarvan geen gebruik kon worden gemaakt.
De reeds ontvangen ouderbijdrage voor kampen/schoolreizen werden aan de ouders
gerestitueerd.
De binnen schoolse activiteiten voor het SO vonden echter, onder bepaalde voorwaarden,
wel plaats.
Zowel in het schooljaar 2019/2020 als 2020/2021 hebben op het VSO weinig tot geen
activiteiten plaatsgevonden die betaald zouden worden vanuit de vrijwillige bijdragen,
vanwege te weinig ontvangen ouderbijdragen.
Het verschil zou te zwaar op het vermogen van de Stichting Ouders van de Keerkring gaan
rusten.
Resonans heeft in het schooljaar 2020/2021 de Stichting een voorschot verstrekt terzake van
ouderbijdragen welk voorschot gerestitueerd zal gaan worden.
Daarnaast werd door Resonans in incidentele gevallen een gedeeltelijke bijdrage in de
ouderbijdrage betaald.
De vooruit betaalde kosten voor het VSO staan als vordering geboekt in de balans omdat het
kamp nog niet heeft plaatsgevonden hetgeen op zich een iets vertekend beeld geeft op de
stand van het huidige vermogen.
Daarnaast dient te worden opgemerkt dat er voor de werkweek van de schoolverlaters altijd
een subsidie wordt aangevraagd.
De subsidie zal worden aangevraagd zodra bekend wordt dat de werkweek definitief
doorgang zal vinden.
.

