Jaarverslag 2016 – 2017

In het schooljaar 2016 – 2017 is de school heel druk bezig geweest met het voorbereiden van een
plan voor de herinrichting van het schoolplein. De school heeft bij de uitvoering van het plan veel
financiële steun nodig en wil hiervoor een groot beroep doen op stichting Vrienden van de Odyssee.
Aangezien deze voorbereidingen veel tijd in beslag hebben genomen, is er in het schooljaar 2016 –
2017 nog geen concrete uitvraag gekomen. Ook zijn er mede hierdoor geen andere projecten gestart
waarbij financiële steun nodig was van de stichting. De stichting is wel betrokken geweest bij diverse
vergaderingen over het toekomstige schoolplein.
Doordat er nog geen concrete uitvraag is geweest, zijn de acties vanuit de stichting ook wat minder
in aantal geweest dan vorig schooljaar. Een logisch gevolg is ook dat er minder nieuwsbrieven
verzonden zijn vanuit de stichting aan de ouders/verzorgers van de leerlingen.
Omdat het bestuur de naamsbekendheid van de stichting wel wilde blijven vergroten, is er besloten
om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op bijeenkomsten die voor de ouders/verzorgers van de
leerlingen worden georganiseerd, voor zover we daar welkom waren. Een voorbeeld hiervan is de
kerstborrel op school. Hier hebben we actief de ouders/verzorgers benaderd, hetgeen meteen ook
resultaat opleverde.
Bijgaand de balans en de staat van baten en lasten. Hierin is te lezen dat er in totaal 3.093 euro is
binnengekomen aan donaties. Er is uitgegeven 2 euro aan Ideal en 142 euro aan bankkosten. In de
bankkosten zitten ook de kosten van automatische incasso verwerkt. Het exploitatieresultaat is dus
2.949 euro. Aangezien er aan het einde van het vorige boekjaar 7.230 euro op de bankrekening
stond en er 5.000 euro aan de bibliotheek uitgegeven is (dit bedrag was al gereserveerd), staat er
per 31 juli 2017 5.179 euro op de bankrekening.
Indien we de inkomsten vergelijken met het voorgaande schooljaar valt het op dat deze een stuk
lager liggen. Het voorgaande schooljaar hebben we actief geworven voor de bibliotheek en dat
leverde resultaat op. Bovendien was de stichting nieuw en wellicht heeft dat ook extra donaties
opgeleverd.

Financieel overzicht
BALANS

Activa
Triodos

Passiva
Vermogen
Reservering bibliotheek

STAAT VAN BATEN EN
LASTEN
2016-2017

2015 - 2016

490
260

3.620
1.450
990

2.343

1.488

Donaties
Donaties via ideal
Donaties van bedrijven
Donaties overgemaakt
Donaties via automatische
incasso

3.093
----------------

7.548
----------------

Kosten
Pennen project
Kosten ideal
Kosten Triodos

2
142
143
----------------

Exploitaitieresultaat

2.949

164
20
134
317
---------------7.230

31-7-2017

31-7-2016

5.179

7.230

5.179

7.230

5.179
-

2.230
5.000

5.179

7.230

