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KBS De Toermalijn 2019/2020 

Jaarverslag Oudervereniging 

 

Inhoud: 

• Voorwoord 

• Activiteiten 

- Sinterklaas 

- Kerst 

- Carnaval 

- Paasviering 

- Koningsspelen/Schoolfeest 

- Avondvierdaagse 

- Eindfeest groep 8 

- Sporttoernooien 

Bijlagen: 

1. Agenda jaarvergadering 2020 

2. Notulen jaarvergadering 2019 

3. Financieel jaarverslag en kascontrole 2019/2020 

4. Begroting schooljaar 2020/2021 

 

Voorwoord 

In elke werkgroep werken een aantal leden van het team, leden van het OV bestuur en 

hulpouders samen bij het organiseren en uitvoeren van een activiteit. We zijn het jaar 

gestart met één nieuw bestuurslid: Inge Oskam. In totaal bestond het bestuur van de OV dit 

schooljaar uit negen bestuursleden, dit aantal is prettig gebleken bij het verdelen van de 

activiteiten. Marleen is extra aanwezig geweest om voor een goede overdracht te zorgen. 

De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden: 

• Sinterklaas 

• Kerst 

• Carnaval 

• Eindfeest groep 8 
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Activiteiten 

Sinterklaas 

Op donderdag 5 december 2019 was het Sinterklaasfeest op de Toermalijn. De kinderen 

hadden de middag vrij. Sinterklaas en zijn pieten zijn met een bus aangekomen op Hoofd. De 

kinderen vonden dit geweldig. Qua organisatie kan er wat meer geleund worden op het 

bestaande draaiboek. Daarnaast is het belangrijk dat er op tijd wordt opgestart met de 

werkgroep. De cadeautjes kunnen beter eerder besteld worden. Verder kan de 

communicatie tussen school en de commissie wat beter. Zodat er op de grote dag zelf wat 

beter afgestemd kan worden tussen hulpouders en leraren.  

Kerst 

Op donderdag 19 december 2019 werd de Kerstviering gehouden. In de ochtend mochten 

de kinderen in de groepen de tafels klaarzetten, om 12:00u waren ze vrij. Voor aankomend 

jaar is het handig als er meer hulpouders zijn. Dit voornamelijk voor de op- en afbouw. De 

versiering is door OV leden Merel en Sarah gesorteerd.  

Carnaval 

Op vrijdag 14 februari 2020 werd op de Toermalijn Carnaval uitbundig gevierd. De chips en 

limonade zijn verzorgd door de OV. Net als elk jaar was het weer een gezellige dag! 

 

Door de Corona maatregelen zijn onderstaande activiteiten helaas niet doorgegaan: 

- Koningsspelen/Schoolfeest 

- Paasviering 

- Avondvierdaagse 

- Sporttoernooien 

 

Eindfeest groep 8 

Op woensdag 1 juli 2020 was er een disco avond voor de groep 8 leerlingen georganiseerd. 

Om een bijzonder jaar af te sluiten die toch bijzonder gevierd moest worden. Op donderdag 

2 juli 2020 werd de musical gestreamd en werd de film vertoond in Theater Posa voor 

leerlingen en belanghebbenden. De leerlingen kregen een witte mok met het Toermalijn 

logo (gevuld met snoep) als afscheidscadeau van de oudervereniging.   
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Bijlage 1: Agenda jaarvergadering 2020 

 

Jaarvergadering Oudervereniging KBS De Toermalijn 

Locatie:  Microsoft Teams, video bellen i.v.m. Corona maatregelen 

Datum:  maandag 26 oktober 2020 

Tijd:   20:30 uur tot 21:00 uur 

 

• 20:15 uur, Inloop 

• 20:30 uur, Opening vergadering 

• Vaststellen notulen jaarvergadering dinsdag 8 oktober 2019 

• Bespreken jaarverslag oudervereniging 2019/2020 

• Bespreken begroting schooljaar 2020/2021 

• Vaststellen ouderbijdrage 2020/2021 

• Rondvraag 

• Sluiting van de ledenvergadering 
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Bijlage 2: Notulen jaarvergadering 2019 

 

Notulen jaarvergadering Oudervereniging KBS De Toermalijn 

 

Datum: dinsdag 8 oktober 2019 

Aanwezig van het team: Patricia de Haan   

Aanwezig van OV: Merel Marlijn-Sondervan, Noelle Grijpma, Sheila Rahman-Khedoe, Henri 
Ellen, Sarah de Jong, Jan Mulder, Linda Beckers, moeder van Linda 
 
Afwezig: Marleen Vellinga, Xander van Brederode, Jeroen Wildvank 
 
Ouders: Esmaralda van der Marel, Inge Onderwater, Danny Mollee 

 
1. Ontvangst met koffie/thee en koekjes 

2. Opening vergadering door voorzitter Sarah 

3. Notulen vorig jaar vastgesteld 

4. Voorstelronde. 

5. Doornemen activiteiten. 

6. Financieel verslag doornemen, we mogen niet ontevreden zijn met 70%. We gaan actief aan 

de slag met de thermometer en een enquête. 

Kerst: Werkelijke kosten kloppen niet. Opruimmiddag na Kerstfeest, iets minder aandacht 

aan besteden. Reminder geven tijdens of voor de werkgroep. Checklist maken per doos 

(Merel), wat weg kan→weggooien. 

Sport (inclusief A4D): Er is wel een bijdrage geleverd van de ouders voor korfbal. Tenues 

vanuit de OV. Traktaties zelf door ouders. Meedoen van het toernooi financieren door de OV.  

Overleg met Zoë hierover (ook voor het oefenen tijdens de gymlessen). A4D is wel eigen 

bijdrage i.v.m. medaille.  

7. Begroting 2019/2020 besproken. 

8. Ouderbijdrage €23.50 is vastgesteld. 

9. Aanvaarding en benoeming nieuwe leden: 

Danny: meehelpende hand werkgroepen (contact met Sarah en Henri) 

Esmaralda: meehelpende hand werkgroepen (ontvangt een email van Sheila) 

Inge: nieuw lid 

10. Schoolfotograaf datum: vrijdag 8 november (Sarah, Annie (moeder van Linda) & Merel 

kunnen hierbij helpen). 

11. Jan kijkt wat er over is voor het Lustrumfeest, vanuit school is hier ook een potje voor. 

12. Koningsspelen op zichzelf staand iets. Dit moet een sportdag worden los van het schoolfeest. 

13. Kinderraad: Xander & Sheila 

14. Sheila, werkgroepenlijst compleet maken en doormailen naar Patricia en OV leden. 

15. Jan: declaratieformulier gebruiken voor de groepscadeautjes ook door de leerkrachten. 

Danny: is buschauffeur, kan misschien regelen dat Sint kan aankomen per bus. 

Noelle: cadeau voor juf Jose, wanneer kunnen we dit geven> Patricia vraagt dit na bij Jose. 

16. Sluiting vergadering. 
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Bijlage 3: Financieel jaarverslag en kascontrole 2019/2020 

Verwachte inkomsten:  € 5375.- 

Gekregen inkomsten  € 4958.50 

Van alle kinderen die lid zijn van de oudervereniging ( alle kinderen dus ) heeft circa 70 % van de 

ouders de ouderbijdrage betaald. De oudervereniging is blij dat er dit jaar weer zoveel ouders 

betaald hebben. 

In januari hadden wij niet kunnen bedenken in wat voor situatie wij allen in medio feb/mrt zouden 

terechtkomen. Dit heeft zoals bekend ook impact gehad om de festiviteiten die normaal gesproken 

gepland stonden. Waar mogelijk en natuurlijk binnen de geldende regels hebben wij met z’n allen 

nog geprobeerd om het beste ervan te maken , denk aan het eindejaarsfeest van groep 8.. Doordat 

veel activiteiten niet zijn doorgegaan of op een andere manier zijn ingevuld is circa 50% van het 

budget niet gebruikt. In onderstaande overzichten is dit weergegeven. n gedaan mokken en Beach 

vlaggen. 

 

 

Er staat € 7881.98 op de betaalrekening, correct volgens afschrift. 

Er zit € 9.10 in kas 

Er staat € 741.43 op de spaarrekening correct volgens afschrift.  

Kascontrole heeft op 20 oktober 2020 plaatsgevonden doormiddel van Teams door Dhr.C.Janboers. 

( fysieke controle van de boekhouding zal na de semi lockdown plaats vinden, nu zijn de banksaldo’s gecheckt ) 

 

 

 

 

2019/2020

Activiteit Budget Werkelijk

Uitgaven

Sinterklaas 1.773,75€               1.717,92€       € 55,83

Kerst 806,25€                  353,45€          € 452,80

Carnaval 107,50€                  99,83€           € 7,67

Schoolfeest 860,00€                  -€               € 860,00

Pasen 430,00€                  -€               € 430,00

Eindfeest 8e jaars (inclusief mokken ) 322,50€                  234,85€          € 87,65

Lief & Leed 215,00€                  182,69€          € 32,31

Inventariskosten 107,50€                  -€               € 107,50

Bankkosten 161,25€                  176,97€          € -15,72

Sport 430,00€                  -€               € 430,00

overige 161,25€                  € 161,25

totaal verwachte kosten bij benadering 5.029,00€               2.765,71€       € 2.263,29

opbrengst ouderbijdrage € 4.958,50

overschot 209/2020 € 2.695,21
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Bijlage 4: Begroting schooljaar 2020/2021 

COVID Budget 2020/2021 

Voor schooljaar 2020 / 2021 is er een aangepast budget opgesteld i.v.m. met de huidige COVID 

situatie en de te verachten ontwikkelingen. Dit budget is naar beneden bijgesteld op basis van 

huidige situatie sept – dec en een voorzichtige positieve ontwikkeling in het voorjaar van 2021  Het is 

niet vast te stellen hoe de situatie zich zal ontwikkelen, echter wij gaan ervan uit dat met deze 

nieuwe budget de nodige activiteiten kunnen worden  georganiseerd binnen de dan geldende regels  

Doordat in schooljaar 2019/2020 een aantal activiteiten geen doorgang hebben gehad is niet het 

voltallige budget verbruikt. Hierdoor willen wij namens het OV voor het huidige schooljaar de 

ouderbijdrage aanpassen naar €7,50. Met deze bijdrage kunnen wij doorgang van de grote 

activiteiten waarborgen en de overschot verbruiken van het voorgaande schooljaar. Zie 

onderstaande overzicht 

(2019-2020 was de ouderbijdrage €23,50) 

 

  

 

Activiteit Budget

Uitgaven

Sinterklaas 1.500,00€  

Kerst 300,00€     

Carnaval 107,50€     

Schoolfeest 860,00€     

Pasen 400,00€     

Eindfeest 8e jaars 322,50€     

Lief & Leed 175,00€     

Inventariskosten 100,00€     

Bankkosten 180,00€     

Sport 300,00€     

overige 150,00€     

budget 2020 / 2021 4.395,00€   
overschot budget 2019/2020 2.695,21€  

tekort t.a.v. budget 2020/2021 1.699,79€  

ouderbijdrage 70% (310 LL € 7,50 ) 2020/2021 1.627,50€  

negatief budget 2020 / 2021 72,29€       

COVID BUDGET 2020/2021


