Jaarverslag 2015 – 2016
In 2015 is er een oproep gekomen van de school aan de ouders/verzorgers om een stichting op te
richten, met als doel de school financieel te ondersteunen. De school wil de ouderbijdrage zo laag
mogelijk houden, zodat deze voor alle ouders/verzorgers op te brengen is. Nadeel hiervan is dat er
weinig overblijft voor extra projecten, die ook niet gefinancierd worden door andere instellingen.
Ellen van Leusden en Frits Mönking hebben zich naar aanleiding van de oproep spontaan aangemeld.
Joyce Veldhuizen is er later bij gekomen. Met z’n drieën hebben ze de stichting opgericht per 19 mei
2015 en vormen zij samen het bestuur van stichting Vrienden van de Odyssee.
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 augustus van het ene jaar tot en met 31 juli van het daarop
volgende jaar. Dit is gelijk aan het boekjaar van de school. Het eerste boekjaar van de stichting loopt
van 19 mei 2015 tot en met 31 juli 2016.
Wat is er sinds de oprichting allemaal gebeurd/ondernomen?
-

We hebben ons gepresenteerd tijdens de kinderboekenweek van 2015
Er is een website gemaakt
We hebben een bankrekening geopend bij Triodos
We hebben geregeld dat men via automatische incasso kan bijdragen
We hebben Ideal geïnstalleerd op de website
We hebben flyers gemaakt en via de juffen/meester aan ieder kind meegegeven
We hebben posters laten maken en opgehangen
We hebben incassoformulieren uitgedeeld bij de ingang van de school
We hebben bedrijven benaderd voor sponsoring
We hebben via nieuwsbrieven ouders/verzorgers op de hoogte gehouden omtrent de
ontwikkelingen en oproepen gedaan voor donaties en hulp
We hebben het offerte traject voor de bibliotheek gevolgd
We hebben met het schoolhoofd, Frederique van Bruggen, een wensenlijst bekeken en
beoordeeld
En natuurlijk zijn er notulen gemaakt van de vergaderingen en is de administratie
bijgehouden.

Met het geld dat we hebben binnen gekregen, hebben we nieuwe pennen kunnen aanschaffen voor
de leerlingen van de groepen 4 en 5. Ook hebben we een fors bedrag kunnen reserveren voor een
bijdrage aan de bibliotheek, zodat de school eindelijk een lang gekoesterde wens kon realiseren.
De enige kosten die de stichting heeft gemaakt, zijn de bankkosten en de kosten voor Ideal.
Bijgaand de balans en de staat van baten en lasten. Hierin is te lezen dat er in totaal 7.548 euro is
binnengekomen aan donaties, dat er 164 euro is uitgegeven aan het “pennen project”, 20 euro aan
Ideal en 134 euro aan bankkosten. In de bankkosten zitten ook de kosten van automatische incasso
verwerkt. Het exploitatieresultaat is dus 7.230 euro. Dit is het bedrag dat per 31 juli 2016 op de
bankrekening van de stichting stond. Er is 5.000 euro gereserveerd voor de bibliotheek waardoor het
vermogen van de stichting 2.230 euro bedraagt per 31 juli 2016.
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