Jaarverslag 2018 -2019

Aan het begin van het schooljaar 2018 – 2019 is Frits Mönking, secretaris van stichting Vrienden van
de Odyssee, helaas gestopt met zijn werkzaamheden voor de stichting. Wij bedanken hem voor zijn
enorme inzet de afgelopen jaren.
In het schooljaar 2018 - 2019 zijn de laatste zaken afgewikkeld met betrekking tot de herinrichting
van het schoolplein. De opbrengst van een flessenactie heeft nog 231,10 euro opgeleverd en de
stichting heeft 32.000 euro overgemaakt aan de school om een deel van de kosten van de
herinrichting van het schoolplein te betalen.
Na het jaar hiervoor waarin er heel veel van de ouders/verzorgers gevraagd werd met betrekking tot
het schoolplein, heeft de stichting ervoor gekozen, in overleg met de school, om niet actief gelden te
werven voor nieuwe acties.
Wel krijgen nieuwe leerlingen nog steeds in een welkomstmap een formulier dat ingevuld kan
worden voor automatische incasso. Hier wordt gelukkig ook regelmatig gebruik van gemaakt. In het
schooljaar 2018 – 2019 is 3.017,50 euro via automatische incasso binnen gekomen. Bij één ouder
blijkt de incasso niet te werken. De banken wijzen naar elkaar en het is voor ons niet op te lossen.
Deze ouder maakt af en toe rechtstreeks geld over.
Nieuw in het schooljaar 2018 – 2019 zijn de kosten voor Your Hosting ten behoeve van de website.
Deze kosten zijn er wel altijd geweest, maar tot vorig jaar vergoed door een ouder. De kinderen van
deze ouder zitten niet meer op de Odyssee, dus worden deze kosten nu door de stichting betaald.
Bijgaand de balans en de staat van baten en lasten. Hierin is verder nog te lezen dat er 125 euro via
Ideal is binnen gekomen en dat er 157,16 euro aan bankkosten is uitgegeven. In de bankkosten
zitten ook de kosten van automatische incasso verwerkt. Het exploitatieresultaat is dus -28.899,15
euro. Een negatief resultaat door de overboeking van 32.000 euro aan de school. Aangezien er aan
het einde van het vorige boekjaar 32.032,37 euro op de bankrekening stond, staat er per 31 juli 2019
een bedrag van 3.133,22 euro op de bankrekening.

Financieel overzicht
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(in euro's)
2018-2019
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