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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag van de oudervereniging van onze school, de Toermalijn, jaar 

2019/2020.  

De activiteiten die dit jaar georganiseerd en uitgevoerd zijn, zijn goed verlopen. Hiervoor wil 

ik uiteraard alle leden en specifiek de actieve leden bedanken voor hun inzet. Helaas hebben 

er een aantal niet plaats kunnen vinden i.v.m. Covid19. Vooral voor de groepen 8 was dit 

zeer spijtig, zij hebben hun basisschooltijd zonder kamp moeten afsluiten. 

Dit was mijn eerste jaar als voorzitter van de oudervereniging van de Toermalijn. Dit 

afgelopen jaar zijn wij met een 4-koppig bestuur gestart waarvan 3 nieuwe leden. De 

samenwerking was vanaf begin prettig en transparant. Hiervoor mijn dank. 

Voor de penningmeester is dit een ongekend jaar geweest, bijdrages moesten verrekend 

worden en terug gestort. Dit heeft veel extra werk met zich meegebracht en is nog nooit 

eerder voorgekomen. Mijns inziens is dit goed verlopen. Hiervoor mijn hartelijke dank aan de 

penningmeester. 

Tevoren heeft niemand kunnen bedenken dat schooljaar 2019/2020 op deze manier zou 

verlopen. Iedereen heeft zijn best gedaan het beste ervan te maken. Ik hoop voor 

aankomend schooljaar dat alle te plannen activiteiten door kunnen gaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Martina Pruim, 
Voorzitter oudervereniging de Toermalijn. 
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Algemeen 

 

Samenstelling oudervereniging  
 
Dit schooljaar zijn wij gestart met een team van 14 actieve OV-leden: 
 

Naam Rol Toegetreden sinds 

Martina Pruim Voorzitter              (sinds 2019/2020) 2018/20192016 

Vanessa van Empelen Penningmeester   (sinds 2015/2016) 2015/2016 

Saskia Witte Secretaris             (sinds 2018/2019) 2018/2019 

Evelien de Boer 4e bestuurslid        (sinds 2019/2020) 2019/2020 

Lorance Gosselink Lid 2015/2016 

Linda Wit Lid 2015/2016 

Eveline van Dort Lid 2019/2020 

Marielle van Dijk  Lid 2018/2019 

Ilona Karregat Lid 2018/2019 

Martijn Boomstra Lid 2019/2020 

Ramona Sloot Lid 2018/2019 

Mirella Vos Lid 2018/2019 

Sylvana Boomstra Lid 2019/2020 

Ruth Perrevoort Lid 2018/2019 

 
Aftredende leden 
Mirella, Wendy en jasmijn zijn gestopt als actieve OV-leden. Met veel plezier, enthousiasme 
en energie hebben zij zich vrijwillig ingezet. Via deze weg willen wij Mirella, Wendy en  
Jasmijn nogmaals enorm bedanken voor hun inzet. 
 
Nieuwe leden  
Vanaf dit schooljaar heten wij Martijn, Sylvana en Eveline welkom als actieve leden. 

 

Uw hulp is onmisbaar! 
   
Gedurende het hele schooljaar heeft de oudervereniging (OV) voor en achter de schermen 
tal van activiteiten georganiseerd en verricht. Dit is alleen mogelijk met de steun van 
hulpouders/verzorgers en het schoolteam. Zonder deze hulp kunnen wij de activiteiten 
namelijk niet uitvoeren! Namens de gehele oudervereniging willen wij iedereen via deze weg 
hartelijke bedanken voor zijn/haar geweldige inzet! En wij hopen natuurlijk dat wij komend 
schooljaar ook weer op jullie hulp kunnen rekenen. 
 

Rol van de oudervereniging 
 
De oudervereniging financiert en verzorgt of helpt me het verzorgen van tal van activiteiten 
op en naast de school. U kunt hierbij denken o.a. aan  het sinterklaasfeest, diverse 
sporttoernooien, kerstfeest, de jaarlijkse disco met als thema Valentijn of carnaval, het 
paasfeest, jaarlijkse schoolreis en kamp voor groep 8 tevens ook het afscheidsfeest van 
groep 8. Verder voert zij overleg met de schooldirectie en enthousiasmeert zij 
ouders/verzorgers om deel te nemen aan activiteiten. Dit staat dan ook in het teken van een 
van de speerpunten van onze schoolvisie, in relatie tot samenwerking met alle betrokkenen, 
het item “ouderbetrokkenheid”. Wij zetten ons ieder jaar met veel plezier in, om van de 
basisschooltijd voor elke leerling een onvergetelijke en plezierige tijd te maken. 
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Oudervereniging de Toermalijn. 
 

De oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste 
 ouders en verzorgers van kinderen van de Toermalijn.  

Het is een zelfstandige vereniging binnen de school en daarom 
ook als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

 
Wat doen wij? 

 

Als oudervereniging (OV) behartigen wij de belangen van de leerlingen  
altijd zo goed mogelijk! Wij denken mee over bepaalde onderwerpen en  

leveren een bijdrage aan de positieve ontwikkeling van onze school.  
De OV stimuleert ook de belangstelling en betrokkenheid van alle ouders/verzorgers. 

Daarnaast organiseert de OV veel leuke en/ of sportieve activiteiten en  
houden wij toezicht in de in -en uitgaven van de vrijwillige ouderbijdrage. 

 

Wie zijn wij? 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
               ( Foto van ons als groep of in een collage van ieder van ons!) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil jij ons helpen? 
 

Lijkt het je leuk om ons te helpen bij een activiteit?  
Hebt u ideeën of vragen, voor de activiteiten die georganiseerd worden door de 

oudervereniging? 
Of wil je ons team komen versterken? 

Stuur ons een e-mailbericht en wij houden je op de hoogte! 
ov@basisschooldetoermalijn.nl  

 
Hebt u vragen over de vrijwillige ouderbijdrage? 

De betalingen hiervan? 
Of een andere financiële vraag? 

Mail dan onze penningmeester en  
deze doet zijn best een antwoord of passende oplossing te vinden! 

penningmeester@basisschooldetoermalijn.nl 
 

 

mailto:ov@basisschooldetoermalijn.nl
mailto:penningmeester@basisschooldetoermalijn.nl
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Financieel jaarverslag 
Het financiële boekjaar loopt van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020. In dit 
financieel jaarverslag treft u de financiële verantwoording afgelegd door de penningmeester 
over het schooljaar 2019/2020. De penningmeester ziet erop toe dat het geld van uw 
vrijwillige ouderbijdrage op verantwoorde wijze wordt uitgegeven. Deze wordt jaarlijks 
gecontroleerd, kascontrole, daarbij wordt dan weer decharge verzocht voor aankomend jaar. 
 

Kasstroomoverzicht 2019/2020 
 
Inkomsten Begroot Actueel Uitgaven Begroot Actueel 
Ouderbijdrage € 13.832,50 € 10.985,50 Sporten €      350,00 €      50,00 
Nabetalingg school €      438,50 €      438,50 Sinterklaas €   2.500,00 €  1.599,31 
Kampbijdrage €   4.140,00 €      356,90 Kerst €      400,00 €      79,21 
Goed doel kerst € €      540,95 Goed doel kerst € €     540,95 
Disco €     350,00    €     297,00 Disco €      100,00 €     261,91 
   Pasen €      500,00 €       36,13 
Afscheid groep 8 €     250,00 €     Schoolreis €   9.000,00 €     571,34 
Rente spaarrek. €        2,00 €        1,16 Kamp groep 8 €   4.140,00 €     415,00 
   Afscheid groep 8 €      200,00 €        
   Zomerfeest €      600,00 €     300,00 
   Materiaal €      200,00 €       13,95 
   Sociale Voorzien. €      250,00 €      
   Lief en Leed €      100,00 €     144,48 
   Administratie €      100,00 €      58,19 
   Bankkosten €      100,00 €     177,72 
   OV Qtime  €      350,00 €  
   Aanbetaling 20/21 €      769,50 €     769,50 

  € 12.663,51   €  5.017,69 

 

 Beginsaldi   Huidige saldi  Mutatie  
     
Kas €       74,80 €      198,49   €     273.29  
Betaalrekening €  2,151,34                                            €   2.966,71   €     815,37 Controle: 
Spaarrekening    €  3.939,49                                             € 10.496,65   €  6.557,16        

 €  3.938,33 €  6.618,41   €  7.645,82 € 12.663,51 Inkomsten 

    €  5.017,69 Uitgaven 

    €   7.645,82 

 
                                                                                                                                                                                    

Totaal overzicht ouderbijdrage en kampbijdrage 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Ouderbijdrage  

€    40,00         53 leerlingen €   2.120,00 
€    42,50 193 leerlingen €   8.202,50 
€    11,00   58 leerlingen €     638,00 
€    25,00     1 leerlingen €       25,00 

             Totaal € 10.985,50 

 Kampbijdrage  

€     8,30        43  leerlingen €     356,90  

             Totaal €     356,90 
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Nog te ontvangen posten 
   
Kamp groep 8 schooljaar 2020/2021 
 
Er is een aanbetaling gedaan voor het schoolkamp 2020/202. Deze krijgen wij via school 
terug. Kosten voor het kamp gaan vanaf aankomend schooljaar via de school zelf. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
 
Voor een groot aantal kinderen is er in het schooljaar 2019/2020 geen vrijwillige 
ouderbijdrage betaald. Al deze kinderen hebben wel meegedaan aan activiteiten betaald 
vanuit de oudervereniging die dit jaar wel door zijn gegaan. Wegens Covid-19 is het gehele 
jaar anders gelopen. Wij laten dit jaar dan ook voor wat het is. 

 

Nog te betalen posten 
  
Na de Coronatijd zijn wij weer feestelijk geopend met voor alle kinderen een ijsje. Deze 
factuur hebben wij tot op heden niet gekregen. Deze kosten zijn wel mee berekend in 
jaarverslag. 
 

Beleid ouderbijdrage 2020/2021 
 
Wij zijn ons altijd bewust dat de ouderbijdrage vrijwillig is alleen als oudervereniging 
stimuleren wij dat alle ouders/verzorgers de vastgestelde bijdrage betalen. Het vrijwillige zit 
hem in het feit dat bij en door betaling, u er vrijwillig voor kiest dat uw kind kan meedoen aan 
alle activiteiten die bekostigd worden uit de ouderbijdrage. De leerlinge krijgen er immers ook 
een hoop leuke activiteiten en voorzieningen voor terug die in principe losstaan van het 
reguliere onderwijspakket. Zonder deze bijdrage is het niet mogelijk om alle extra activiteiten 
te bekostigen en uit te voeren. 
 
Wat voor aankomend schooljaar belangrijk is omtrent de ouderbijdrage is de uitleg. 
Voorgaande jaren werd er voor de groepen 5 tot en met 8 vanuit de ouderbijdrage een 
bedrag van maximaal 5 Euro terug gestort op de rekening van de betalende ouder. Dit 
brengt veel extra werk met zich mee voor leerkrachten, ouders en de penningmeester. Vanaf 
aankomend schooljaar gaat dit niet meer via de ouderbijdrage en zijn de ouders niet meer 
verplicht bonnen in te leveren. Voor groepen 1 tot en met 4 verandert er niets.   
 

Hoogte ouderbijdrage  2020/2021  
 
Voor het schooljaar 2019/2020 is de hoogte van de ouderbijdrage gehandhaafd op het  
niveau van voorgaande schooljaar, te weten € 45,00 voor alle kinderen uit groep 1 tot en met 
groep 7, dit is inclusief de jaarlijkse schoolreis.  
Voor kinderen uit groep 8 is dit €  15,00 aan ouderbijdrage. 
Het bedrag van deze bijdrage is vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
van 2 september 2020.  
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Sport 
 
Hockey 
Dit schooljaar heeft de school meegedaan aan 1 sporttoernooi. 
Wij hebben hier mee gedaan met maar 1 team. Deze bestond uit kinderen van groep 4 en 5.  
Ondanks dat wij maar met 1 team aanwezig waren hebben de leerlingen een leuke dag 
gehad. 
 
 

Sint 
 
De oudervereniging verzorgt elk jaar het Sinterklaasfeest. Wij regelen dat de Sint en zijn 
Pieten op bezoek komen op onze school. Wij zorgen voor o.a. de catering, snoepgoed en 
uiteraard voor een presentje voor de Sint en zijn Pieten. Dit jaar hebben de Pieten ook 
nieuwe pakken van ons gekregen. 
 
Groep 1 tot en met groep 4. 
Alle kinderen van groep 1 tot en met groep 4 hebben in hun schoentje een schoencadeautje 
gekregen. Op 5 december hebben zij ook nog een leuk cadeautje gekregen van de Sint en 
zijn Pieten zelf. 
 
Groep 5 tot en met groep 8. 
De leerlingen van groep 5 tot en met groep 8 krijgen ook bezoek van de Sint in de klas. 
Daarnaast vullen zij de dag met het voorlezen de gedichten en openen van de surprises die 
gemaakt zijn door en voor de leerlingen. 
 

Kerst 
 
Kerstviering 
Het inhoudelijke gedeelte van de viering wordt door het schoolteam bedacht. Dit jaar hebben 
wij een viering gehouden in de groep 5/6 hal voor de groepen 1 tot en met 4. Tegelijkertijd in 
de hal van groep 7/8 was de viering voor de groepen 5 tot en met 8.  
 
Kerstdiner 
Tijdens het kerstdiner eten de kinderen in de klas van alle lekkere dingen die zij zelf 
meegebracht hebben. Wij hebben gezorgd voor al het drinken en de versieringen in de hele 
school. Door velen wordt dit ervaren als een heel erg gezellig samenzijn.  
 
 

Goed doel Het vergeten kind 
 
het goede doel was dit jaar Het vergeten Kind. Er is enorm veel opgehaald, 540,95 Euro. Het 
leuke was dat een meneer van de stichting uitleg kwam geven aan alle kinderen in alle 
klassen. Zo leefde het echt voor de kinderen en zij hebbend dan ook erg hun best gedaan 
om zoveel op te halen. 
 

Disco 
 
De disco was weer een zeer geslaagd feestje. De dj, die wij voorgaande jaren ook gevraagd 
hadden. 
 
Het feest was dit jaar ook weer in 3en delen opgesplitst. Het eerste deel van het feest was 
voor de groepen 1 tot en met 3 Daarna groepen 4 tot en met 6. Het laatste deel was voor 
groep 7 en 8. Het thema was dit jaar B Yourself! Kinderen hebben genoten. 
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Alle onderstaande activiteiten gingen wegens Covid-19 niet door. 
 

Pasen 
 
 

Schoolreis 
 
Dit kon wegens Covid-19 helaas niet doorgaan. Wegens annuleren hebben we wel kosten 
moeten maken bij het Survival, van 571,34 Euro. 
 

Kamp groep 8 
 
Ook dit kon niet doorgaan helaas moesten we wel de reserveringskosten betalen van 415,00 
Euro. 
 

Afscheid groep 8 
 
 

Materialen 
 
Nieuwe mappen gekocht voor de administratie. 
 

Sociale Voorzieningen 
 
 

Lief en Leed 
 
De kosten “lief en leed” worden onder deze post verantwoord. Bij vertrek van actieve ov-
leden zorgen wij voor een klein presentje. Ook wanneer er in het schoolteam een bijzondere 
gebeurtenis is zorgen wij voor een kaartje. 
 

Administratie 
 
Kosten voor printpapier en inkt. 
 

Bankkosten 
 
De kosten voor het zakelijk bankbetalingsverkeer. Denk hierbij aan bijschrijven, afschrijven, 
stortingen, etc. 
 

OV Qtime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

Overig 

 

Belangrijk nieuws 
 
Wij zullen ons nieuw beleid over de vrijwillige ouderbijdrage op de algemene 
ledenvergadering van woensdag 2 september 2020 aan de aanwezige leden voor leggen. 
Hierover zal dan gestemd moeten worden en wanneer deze aangenomen is zal hij ingaan 
vanaf het schooljaar 2020/2021. Na deze goedkeuring zal u hierover uitgebreid geïnformeerd 
worden. De communicatie zal verlopen via Social Scools. 
 

Aandachtpunten 
 

• Lustrumjaar 

• Hoe nu na Covid-19 

• in de gaten houden wetbepaling over wel en niet betalen van de vrijwillige 
ouderbijdrage 

• Zomerfeest wel of niet traditie 
 

Tot slot 
 
Wij hebben getracht alle inkomsten en uitgaven op een transparante manier weer te geven. 
Heeft u toch nog vragen en/ of opmerkingen? Dan kunt u deze vragen o.a. stellen tijdens de 
algemene ledenvergadering op 2 september of mailen naar 
penningmeester@basisschooldeoermalijn.nl 
 
Hebt u een leuk idee en/of tip? Ook dan horen wij graag van u. Spreek ons aan of stuur een 
e-mail naar: ov@basisschooldetoermalijn.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martina Pruim (voorzitter),  
Saskia Witte (secretaris), 
Evelien de Boer (4e bestuurslid)  
en Vanessa van Empelen (penningmeester). 
 
 
 

mailto:ov@basisschooldetoermalijn.nl

