
Jaarverslag Activiteitencommissie O.B.S. De Wiekslag schooljaar 2020-2021 

De samenstelling van de Activiteitencommissie (AC) was dit schooljaar als volgt: 
Dagelijks bestuur: Annelies Verstegen (voorzitter) 

     Martijn Bethlehem (penningmeester) 
 Wendy Loog (secretaris) 

   Marianne Rijkers (afgevaardigde team) 
Verder zijn er nog 11 commissieleden, die helpen bij het organiseren van de verschillende 
activiteiten. 
 
Afgelopen schooljaar was wederom een jaar waar veel activiteiten uitvielen door Corona. 

Gelukkig kon de Sinterklaasviering en het Sint Maartenfeest gewoon doorgaan. Helaas vlak voor kerst 

moest de school dicht en is er in de rest van het schooljaar, op het kamp van groep 8 na, geen 

gelegenheid meer geweest om iets te organiseren. Het team heeft zelf de laatste schooldag 

georganiseerd en hebben er met een luchtkussen op het schoolplein en spelletjes een feestelijk tintje 

aangegeven.  

Door alle beperkingen heeft de AC ook nauwelijks vergaderd. We begonnen voortvarend met alle 

commissieleden op gepaste afstand om hen te informeren over het komende jaar en dit was ook 

tevens de laatste vergadering. Vlak voor de zomervakantie heeft het dagelijks bestuur met Fred 

vergaderd en alvast vooruitgekeken naar het nieuwe jaar. Daar zijn het schoolplein (en de 

reservering daarvoor) en de schoolreisjes besproken, net als de vrijwillige ouderbijdrage. 

Over de ouderbijdrage willen we nog wel iets vermelden. Deze is het afgelopen schooljaar niet geïnd, 

net als het laatste half jaar van de schooljaar daarvoor. Als we niets kunnen organiseren, maken we 

ook nauwelijks kosten en is innen dus overbodig. Dit jaar wordt de vrijwillige ouderbijdrage weer 

automatisch geïncasseerd. Het bedrag van €39,50 per jaar is door de Medezeggenschapsraad (MR) 

goedgekeurd en wordt in tweeën geïnd (rond eind oktober en eind mei). 

We hopen komend jaar weer allerlei leuke activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren en 

volgend jaar wellicht weer een gebruikelijke jaarvergadering samen met de MR en u! 

Hieronder volgt nog een overzicht van de financiële situatie van de activiteitencommissie. Door 

omstandigheden bestaat de kascommissie nog maar uit 1 lid en zijn we dus op zoek naar een nieuw 

lid, die de kas voor 2 achtereenvolgende jaren wil controleren. Merel blijft gelukkig nog een jaar. 

 

 

 

  



 

 

Toelichting schooljaar 2020/2021 
Het schooljaar 2020/2021 werd wederom een jaar onder grote invloeden van de pandemie. 

Halverwege het schooljaar werden we opnieuw geconfronteerd met een lockdown, waardoor 

thuisonderwijs de norm werd. Eind 2020 is er besloten door de AC om de eerste termijn van de 

ouderbijdrage niet te incasseren als gevolg van het wegvallen van de activeiten. 

Gedurende begin 2021 was er geen zicht op verdere opening van de samenleving en is ook besloten 

om de tweede termijn te laten vervallen. De activiteiten die wel doorgang konden vinden konden 

bekostigd worden vanuit de opbrengsten van het oud papier en uit 2019/2020 was er nog een positief 

resultaat welke aangewend kon worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld de kado's voor de 

Sinterklaasviering en gelukkig kon groep 8 aan het einde van het schooljaar op kamp. 

De vaststelling van de cijfers zal in oktober plaatsvinden door de kascommissie. De berichtgeving 

hieromtrent zal via de Wiekslagen worden gecommuniceerd. 

 
Begroting 2021/2022 
Voor het schooljaar 2021/2022 zijn wij als school en AC positief over de mogelijkheden om activiteiten 
te ondernemen met de kinderen. 
De eerste schoolreisjes hebben ondertussen gelukkig plaatsgevonden en ook hebben we kosten 

begroot voor het kamp van groep 8. De overige kosten (Sint/Kerst, attenties, bankkosten etc) zijn 

begroot in lijn met voorgaande schooljaren. 

Resultatenrekening over het schooljaar:

Kosten Opbrengst Kosten Opbrengst Kosten Opbrengst

€ € € € € €

Ouderbijdrage 3.775        78              7.000        

Oud papier 2.532        2.321          2.532        

Rente -           -             -           

Fancy fair -           -             -           

Schoolreizen e.d. 1.940         1.776         6.000         

Sinterklaas + Kerst 1.750         1.102         1.400         

Overige feesten 96             166            500            

Schoolzwemmen 81             -125           300               

Attenties 351            194            200            

Koffie / thee etc 184            -            150            

Diversen 24             -            100            

Afrekening betalingsverkeer 274            234            250            

Reserveringen culturele uitstapjes -            -            -            

Reservering school gerelateerd -            -            -            

Resultaat -1.607       948             632            

4.700         4.700        3.347         3.347          9.532         9.532        

Balans per einde van het schooljaar:

Debet Credit Debet Credit Debet Credit

 € € € € € €

Lopende rekening 3.924         476            500            

Spaarrekening 17.782       20.282       20.890       

Kapitaal 8.256        7.308          7.940        

Reservering culturele uitstapjes -           -             -           

Reservering school gerelateerd 13.450      13.450        13.450      

21.706       21.706      20.758       20.758        21.390       21.390      

Schooljaar 2019/2020 Schooljaar 2020/2021 Begroting 2021/2022

Schooljaar 2019/2020 Schooljaar 2020/2021 Begroting 2021/2022



In de afgelopen jaren zijn er reserveringen gemaakt voor het schoolplein, nieuwe schoolboeken en 

overige schoolzaken. De reservering kan als volgt worden gespecificeerd: 

 
 
Gedurende het schooljaar zal worden beoordeeld hoe de reservering zal worden ingezet voor de 
specifieke doeleinden. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Schoolplein 7.300          

Schoolboeken 3.000          

Overige 3.150          

Totale reservering 13.450        


