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Oudervereniging O.B.S. De Veenvlinder
Inkomsten en uitgaven
Inkomsten Oudervereniging O.B.S. De Veenvlinder:
De Oudervereniging organiseert activiteiten ten behoeve van uw kind(eren). Daar zijn
vaak spullen en levensmiddelen voor nodig. Er zijn verschiHende manieren waarop
de oudervereniging deze ontvangt:
• Sponsoring
• Vrijwillige ouderbijdrage
Sponsoring:
Voorgaande jaren zijn de middenstanders op het winkelcentrum Waterland ons
welgezind geweest. Vooral snackbar Verhage is een zeer sociaal betrokken
ondernemer die ons vaak heipt, bijvoorbeeld door het uitlenen van hot-pots (waar
soep in warm gehouden kan worden) maar ook met ijsjes.
Vrijwillige ouderbijdrage:
De vrijwillige ouderbijdrage wordt ingezet om diverse schoolactiviteiten te
financieren.

Uitgaven Oudervereniging O.B.S. De Veenvlinder:
De vrijwillige ouderbijdrage wordt ingezet om daarmee de volgende activiteiten te
organiseren:
Sinterklaasfeest:
Van uw geld worden cadeautjes gekocht voor alle leerlingen van de school en
worden versieringen gemaakt.
Kerstfeest:
Gefinancierd door inkomsten van de verkoop van tickets, drinken en eten.
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Disco:
Etenswaren, huur DJ.
Nationale Pannenkoekendag:
De nationale pannenkoekendag wordt deels gesponsord en deels van de
ouderbijdrage betaald.
Lente ontbijt:
Versieringen etenswaren.
,

Koningsspelen:
Huur speeltoestellen, versnapering.
Musical Groep 8:
Koffie, thee en koek.
Onvoorzien en administratief:
Activiteiten of uitgaven die niet zijn opgenomen in de jaarbegroting. Spontane Acties
of vervangen/repareren.
Administratieve kosten zijn voor het behoud van de bankrekening en het gebruik van
kantoorartikelen voor het bijhouden van de administratie.
Reservering:
De reserve is bestemd voor bijvoorbeeld het jubileumfeest van De Veenvlinder, maar
ook voor onvoorziene uitgaven, onderhoud en vervanging van kostuums en artikelen
die niet iederjaar gekocht hoeven te worden.
Activiteiten die niet met de ouderbijdrage worden betaald:
De oudervereniging heipt daarnaast nog met activiteiten die niet via de ouderbijdrage
worden betaald. Het gaat hierbij om bijdragen die rechtstreeks aan de organisator
betaald worden, al dan niet via school:
-
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Schoolre,s:
De schoolreis wordt georganiseerd door school met bijstand van leden van de
oudervereniging. De OV verzorgt aanbetalingen en het innen van de bijdrage bij de
ouders. Daarbij stellen we aan het begin van het jaar een budget vast waarvan
vervoer, toegangskaartjes en verzekeringen geregeld moeten worden. Het budget is
gebaseerd op alle leerlingen. Waar de reis naar toe gaat, wordt in het eerste
kwartaal van volgend jaar bepaald.
De afgelopen jaren hebben we de bijdrage voor de schoolreis rond de 30 weten te
houden.
Stichting Leergeld:
Indien u financieel niet in staat bent om te betalen, dan willen we u graag verwijzen
naar Stichting Leergeld: http://www.leer.geld nI/voorne-putten/. Indien u geen
internettoegang heeft:
.

Stichting Leergeld Voorne-Putten
Postbus 684
3200 AP Spijkenisse
Telefoonnummer: 06-18117931
Bereikbaar op ma- wo- en donderdag tijdens kantooruren
Emailadres: Ieercieeldvoorne-putten(hotmail. com
Het doel van Stichting Leergeld is:
Onder het motto "Alle kinderen mogen meedoen", is het doel kinderen uit gezinnen met een iaag besteedbaar
inkomen, in staat te steilen voIwaardig deel te nemen aan de samenieving. Dat betekent dat wij hen financieeI
helpen om deel te nemen aan een sociaal-cuiturele activiteit: een sportvereniging, jeugdvereniging, muziekies
ed.. In beperkte mate helpen wij hen ook deel te nemen aan schoolactiviteiten zoals schoolreisjes ed.. Door
financiele belemmeringen te helpen opJossen, wil Leergeld sociaal isolement voorkomen. Daarmee kan een kind
zijn mogelijkheden vergroten en zijn of haar potentleel ontwikkelen. Dat zijn essentiele voorwaarden voor een
volwaardig bestaan en daardoor voor het verdere leven

