Jaarverslag Stichting Vrienden van het Rasholt 2015-2016
Inleiding
De Stichting Vrienden van het Rastholt (afgekort SVR) is in 2001 opgericht en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel. De Stichting heeft tot doel het financieel ondersteunen van die activiteiten
van de OBS het Rastholt die niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Hoogeveen of de
overheid vallen. Het verslag loopt van 1 september 2015 tot 1 september 2016.
Bestuur
Het bestuur bestond in het schooljaar 2015-2016 uit:
Lucette Coopmans voorzitter
Bert Lunenborg penningmeester
Woubert Dekker secretaris
Yael Schoones lid
Mario Wiersema lid
Wijziging van het bestuur in het schooljaar 2016-2017:
Yael Schoones (aftredend, datum 17-11-2016.)
Esther de Vries (nieuw lid, datum 01-09-2016)
Financiën
Het financiële verslag van 2015-2016 en begroting 2016-2017 zijn niet bijgevoegd. Deze zal op de
zakelijke ouderavond worden gepresenteerd en nader toegelicht door de penningmeester.
Het financiële jaar 2015-2016 is in ieder geval met een negatief saldo afgesloten. De oorzaak
hiervan ligt hem in het feit dat er behoorlijk investeringen zijn gedaan welke verderop in dit verslag
zullen worden benoemd. Deze wordt afgeboekt van de reserves van de SVR, welke ondanks deze
afboeking ruim boven het minimaal gestelde bedrag van €4000,- blijft.
Het financiële verslag 2015-2016 wordt op 14 november voorgelegd aan de kascontrolecommissie
en is derhalve op dit moment nog niet vastgesteld en goedgekeurd.
De bijdrage voor de schoolreisjes blijven aankomend jaar ongewijzigd:
- Groep 1, 2 en 3:
- Groep 4, 5 en 6:
- Groep 7 en 8:

€15,€25,€60,-

Beleid rondom het Innen van gelden (in het bijzonder de schoolreisjes)
Terugkerende punten van aandacht zijn het innen van de ouderbijdrage en het afhandelen van de
schoolreisjes. Met betrekking tot de schoolreisjes heeft zowel de MR als SVR vastgesteld dat
deelname alleen mogelijk is na betaling vooraf van schoolreisvergoeding per kind. Mocht dit in
individuele gevallen voor ouders een probleem betreffen, kan men zich melden bij de directie van
de school. In deze (uitzonderlijke) situaties is hier vanuit de SVR/Gemeente te allen tijde een
oplossing te arrangeren. Dit is afgelopen jaar goed gegaan, alle schoolreisjes zijn voldaan.
Ons voorstel voor het nieuwe schooljaar is om de ouderbijdrage in oktober te gaan innen.
Declareren van uitgaven
Wanneer uitgaven worden gedeclareerd is het van belang dat zowel het declaratieformulier en de
facturen en/of kassabonnen worden bijgevoegd.
E.e.a. is nodig om de uitgaven te verantwoorden in de boekhouding.
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Acties
De diverse acties hebben het volgende opgebracht:
- Flessenactie
€ 59,60
- Kijkavond
€ 594,18
- Sponsorloop
€ 713,45
Investeringen SVR jaar 2015-2016
Dit jaar is er een bedrag van €1.140,- geïnvesteerd in nieuwe sporttenues.
Tevens is er ter promotie van het Rastholt een flinke investering gedaan t.b.v. formatie uitbreiding.
De bijdrage vanuit de SVR voor deze formatie uitbreiding is
€ 1.250,- geweest. En er was een extra bijdrage nodig voor de bus van het schoolreisje van groep
1, 2 en 3, dit was een bedrag van €218,25.
Er stond nog een bedrag van € 687,- gereserveerd voor het schoolplein. Dit bedrag is gebruikt voor
de aanschaf van een zgn. pleinplakker. De kosten voor deze pleinplakker bedroegen € 759,88. Het
tekort is aangevuld door de SVR.
Daarnaast zijn er kleinschalige investeringen goedgekeurd welke binnen de
doelstelling van de SVR vallen.
Voornemens voor het nieuwe jaar 2016-2017
De stichting heeft zich ten doel gesteld een minimale reserve te willen behouden van
€4.000,-. Het meerdere kan in de komende twee jaar worden ingezet om de
activiteiten ten behoeve van de kwaliteit, innovatie en promotie van de OBS het
Rastholt te verbeteren, stimuleren en te vergroten.
Verzoeken hiervoor kunnen worden ingebracht vanuit de schooldirectie, MR, OR en
individuele ouders (via het bestuur van de SVR). Om deze verzoeken te stroomlijnen
en goed te kunnen beoordelen heeft de stichting een investeringsformat geschreven.
Deze is te verkrijgen via het bestuur van de SVR. Alle verzoeken zullen te allen tijde
met de directie van de school worden kortgesloten voorafgaande aan eventuele
honorering.
De ouderbijdrage zal voor het komende jaar zal €30,- bedragen.
Naast de ouderbijdrage is het mogelijk om extra giften aan de stichting over te
maken. Dit zal tevens via de nieuwsbrief schoolbreed kenbaar worden gemaakt.
Ook zullen we in de loop van de komende jaren een andere koers gaan varen met de SVR.
Stichting Vrienden van het Rastholt
“Stichting Vrienden van het Rastholt” heeft tot doel om Het Rastholt financieel te ondersteunen bij die activiteiten die niet onder de
subsidie van de gemeente vallen. Hierbij valt te denken aan spelmateriaal voor binnen en buiten, aanvullend lesmateriaal in
De vorm van boeken, video’s, ict toepassingen etc. De financiële middelen van de stichting zijn afkomstig van ouders in de
Vorm van de vrijwillige ouderbijdrage, individuele giften, opbrengsten van acties etc. Tevens wordt de financiële afhandeling
Van het schoolreisje door de stichting verzorgd.

Hoogeveen, 6 november 2015
Namens het bestuur SVR,
L. Y Coopmans
Voorzitter
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