
 

Meerjarenbegroting Vrienden van de Kinderbrug 
 

In verband met de terugloop in inkomsten van het oud papier (nagenoeg gehalveerd) heeft de ouderraad besloten 

tot drastische bezuinigingen. De Stichting Vrienden van de Kinderbrug heeft daarom een meerjarenbegroting 

opgesteld om dit vervolgens voor te leggen aan de MR.  

 

 

Meerjarenbegroting 2015/2016 en 2016/2017

Rek.nr. Omschrijving Begroting 2015/2016 Begroting 2016/2017 Totaal 2 jaar begroting

4000 Viering sinterklaas 850.00 850.00 1700.00

4001 Viering kerstfeest 250.00 250.00 500.00

4002 Viering pasen 75.00 75.00 150.00

4003 Viering carnaval 100.00 100.00 200.00

4004 Viering koningsdag (onderbouw) 100.00 100.00 200.00

4005 Afscheid groep 8 125.00 125.00 250.00

4006 Bedank hulpouders 50.00 50.00 100.00

4010 Schoolreisje 2500.00 6000.00 8500.00

4012 Nieuwe leerlingen 15.00 15.00 30.00

4013 Bibliotheek 250.00 250.00 500.00

4014 Teamuitje 0.00 0.00 0.00

4016 Zomermarkt 0.00 0.00 0.00

4017 Schoolkamp 375.00 375.00 750.00

4018 Vervoerskosten 1750.00 1750.00 3500.00

4019 Muiderslot & archeon 400.00 400.00 800.00

4020 Diverse kosten (extra evenementen) 250.00 250.00 500.00

4021 Geschenken en bedankjes 350.00 350.00 700.00

4022 Kinderboekenweek/themaweek 125.00 125.00 250.00

4023 Duurzame investeringen 0.00 0.00 0.00

4024 Seizoenskrans 25.00 25.00 50.00

4025 Kosten oude papier 100.00 100.00 200.00

4325 Administratiekosten 0.00 0.00 0.00

4326 Rente en bankkosten 100.00 100.00 200.00

4327 Open bijdrage OR voor school 0.00 0.00 0.00

Subtotaal uitgaven 7790.00 11290.00 19080.00

8000 Ouderbijdragen 6187.00 6100.00 12287.00

8001 Opbrengsten oud papier 3000.00 3000.00 6000.00

8004 Ouderbijdrage busvervoer 350.00 350.00 700.00

8005 Inkomsten combinatie duurzaam 0.00 0.00 0.00

8006 Rentebaten 50.00 50.00 100.00

Subtotaal inkomsten 9587.00 9500.00 19087.00

Totaal generaal 1797.00 -1790.00 7.00



 

Een aantal grote uitgave zijn hetzij geschrapt/hetzij verminderd: 

- Sinterklaas krijgt ruim € 250,- per jaar minder te besteden. De bovenbouw krijgt geen geschenk meer aangeboden 

en de onderbouw levert in per leerling. Door de sinterklaascadeaus minder budget te geven zijn de geschenken wel 

kleiner maar trachten wij geen afbreuk te doen aan de inhoud en de feestelijkheden.  

- Kerstviering: alle kosten voor de aanschaf van nieuw kerstmateriaal/versiering zijn verwijderd er blijven enkel 

middelen over voor de feitelijke kosten van de maaltijd tbv de leerlingen. Denk hierbij aan placemats, bordjes, 

bekers en bestek.  

- De bijdrage van € 300,-voor het jaarlijkse teamuitje komt te vervallen. De ouderraad en de MR zullen hierdoor 

verder afzien van deelname aan dit uitje. 

- De bijdrage voor het huurmateriaal aan de zomermarkt van € 500,- komt volledig te vervallen. De ouderraad regelt 

en organiseert dit praktische deel wel maar deze kosten komen uit de zomermarktopbrengsten en de facturen 

worden derhalve ook voldaan uit de zomermarktrekening.  

- De duurzame investeringen voor school zijn komen te vervallen (investeringen in speeltoestellen, groot materieel, 

audio en andere voorzieningen). Ook de vrij te besteden bijdrage aan extra onderdelen komen te vervallen. 

- Het Muiderslot wordt niet meer begroot (daar is ook al twee jaar geen gebruik meer van gemaakt) 

- Er is een grote besparing op extra (onverwachte) uitgave. Van € 600,- naar € 250,-. Dit houdt feitelijk in dat als de 

school een verzoek indient bij de OR/Stichting Vrienden van de Kinderbrug dit op jaarbasis nog maar tot maximaal € 

250,- per jaar gehonoreerd zal worden. Denk hierbij aan de culturele dagen van de SSBA, stuntdag ed. De flexibiliteit 

van de ouderraad blijft nu dus beperkt tot de reeds ingeplande onderdelen en hooguit 1 extra.   

- Het budget voor de kinderboekenweek is gehalveerd maar daar staat wel tegenover dat de begroting voor de 

bibliotheek gelijk is gebleven. Wij benadrukken dat de uitgave aan de boeken een belangrijk onderdeel is voor de 

Vrienden van de Kinderbrug, naast plezierige onderdelen is juist ook de bijdrage aan educatie en vooruitgang een 

pijler van de Stichting.  

 

Conclusie: 

Volgens de begroting lopen wij nu over een periode van 2 jaar rond de  € 7,- achter. Dat is in de ogen van de 

Stichting een reëel verlies maar alles is nu wel afhankelijk van het verder verloop van de opbrengsten oud papier. 

Doordat wij bij het bepalen van de begroting pas 8 maanden met de nieuwe regeling voor het oud papier werken 

kan het geschetste beeld nog negatief uitvallen.  Wij zijn in de begroting uitgegaan van een positief scenario.   

De huidige begroting laat derhalve geen extra uitgave meer toe. Vervanging van materiaal, toevoegen van nieuwe 

onderdelen zijn niet langer inpasbaar in onze cijfers. Wij zullen steeds meer moeite moeten doen om het  huidige 

aanbod te blijven aanhouden. Onze grondslag als ouderraad ligt altijd in eerste instantie bij het aanbieden van zoveel 

mogelijk educatieve en ondersteunende onderdelen en daarom hebben wij deze grote bezuinigingsronde door 

moeten voeren. Wij hopen hiermee op steun te blijven rekening vanuit het schoolteam, MR en Ouderraad.   

 

 

 

 


