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Voorwoord 
 

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

bestaat nu vier jaar en dus onze oudervereniging ook.  

De activiteiten die er waren, zijn goed geslaagd. En dat komt door een leuke groep dames 

en een heer, die ik graag wil bedanken. Een hoop bestuursleden (actieve leden) draaiden 

voor het eerste en/of tweede jaar mee en hebben enorme inzet getoond. 

Helaas konden er dit jaar niet al onze geplande activiteiten doorgaan en zijn wij, bestuurlijk, 

nog niet waar wij zouden willen zijn. Gelukkig heeft zich inmiddels een hoop versterking 

gemeld en gaan wij volgend schooljaar met een frisse wind beginnen.  

Voor mij als persoonlijke notie; ik zal als voorzitter gaan stoppen. Dit heeft voornamelijk te 

maken met mijn nieuwe baan. Deze neemt te veel tijd in waardoor ik mij niet voor de volle 

honderd procent kan inzetten als onderdeel van het dagelijks bestuur. 

Ik blijf uiteraard wel als bestuurslid en zal dus blijven helpen in de commissies. 

Als voorzitter heb ik vele jaren kunnen genieten van al het goeds dat de vereniging heeft 

opgeleverd en heb ik bijgedragen aan het begin van een nieuwe oudervereniging. Ik, heb dit 

met veel plezier gedaan, het ging niet altijd even soepel maar ik ben trots op wat wij nu al 

bereikt hebben. Al het goeds voor de nieuwe voorzitter. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Linda Wit  
Voorzitter oudervereniging de Toermalijn 
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Algemeen 
 

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

Naam Rol Toegetreden sinds 

Linda Wit Voorzitter              (sinds 
2016/2017) 

2015/20162016 

Vanessa van Empelen Penningmeester   (sinds 
2015/2016) 

2015/2016 

Saskia Witte Secretaris             (sinds 
2018/2019) 

2018/2019 

Lorance Gosselink Bestuurslid 2015/2016 

Anita Dekker Bestuurslid 2016/2017 

Wendy Tokkie Bestuurslid 2017/2018 

Mariska van Hulst Bestuurslid 2017/2018 

Sandra de Lang  Bestuurslid 2017/2018 

Marielle van Dijk  Bestuurslid 2018/2019 

Ilona Karregat Bestuurslid 2018/2019 

Martina Pruim Bestuurslid 2018/2019 

Ramona Sloot Bestuurslid 2018/2019 

Mirella Vos Bestuurslid 2018/2019 

Jarno Bouman Bestuurslid 2018/2019 

Ruth Perrevoort Bestuurslid 2018/2019 

 
Aftredende leden 
Anita Dekker, Sandra de Lang en Mariska van Hulst zijn na het Sinterklaasfeest gestopt als 
actieve OV-leden. Met veel plezier, enthousiasme en energie hebben zij zich vrijwillig 
ingezet. Via deze weg willen wij  Anita, Sandra en Mariska nogmaals enorm bedanken voor 
hun inzet! Aan het einde van het schooljaar hebben wij afscheid moeten nemen van Jarno 
en Mirella. Ook hen willen wij via deze weg nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet. 
 
Nieuwe leden 
Aan het begin van dit schooljaar hebben wij twee nieuwe leden mogen verwelkomen. Ruth 
en Saskia hebben ons team versterkt. Saskia is meteen dan ook onze secretaris geworden.  

 

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 
hartelijk 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, 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 
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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? 

mailto:ov@basisschooldetoermalijn.nl
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Financieel jaarverslag 
Het financiële boekjaar loopt van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019. In dit 
financieel jaarverslag treft u de financiële verantwoording afgelegd door de penningmeester 
over het schooljaar 2018/2019. 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 2018/2019 
 
Inkomsten Begroot Actueel Uitgaven Begroot Actueel 
Ouderbijdrage € 15.000,00 € 14.834,50 Sporten €      

250,00 
€     247,50 

Nabetalingg 
school 

€      310,00 €      310,00 Sinterklaas €   
3.000,00 

€  2.185,50 

Kampbijdrage €   5.101,50 €   4.922,50 Kerst €      
450,00 

€     446,33 

Goed doel kerst € €      241,25 Goed doel kerst € €     241,25 
Disco €     300,00    €      312,00 Disco €      

100,00 
€     263,30 

Palet fotografie  €      265,45 Pasen €      
550,00 

€     655,35 

Afscheid groep 8 €     250,00 €     152,30 Schoolreis € 
10.000,00 

€  8.444,82 

Rente spaarrek. €        2,00 €         1,16 Kamp groep 8 €   
5.101,50 

€  4.922,50 

   Afscheid groep 8 €      
100,00 

€     231,85 

   Materiaal €      
200,00 

€     244,29 

   Sociale Voorzien. €      
350,00 

€     179,00 

   Lief en Leed €      
100,00 

€       53,09 

   Administratie €      
100,00 

€     143,38 

  
 

Bankkosten €      
250,00 

€     218,68 

   OV Qtime  €      
355,00 

€     335,00 

   Aanbetaling 
18/19 

€ € 

   € 21.039,14   € 18.811,84 

 

 Beginsaldi   Huidige saldi  Mutatie  
     
Kas €         0,00 €        74,80   €       74.80  
Betaalrekening €         0,00                                            €   2.151,34   €  2.151,34 Controle: 
Spaarrekening    €  3.938,33                                             €   3.939,49   €         1,16  

 €  3.938,33 €  6.165,63   €  2.227,30 € 21.039,14 Inkomsten 

    € 18.811,84 Uitgaven 

    €   2.227,30 

 
                                                                                                                                                                                    

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

penningmeester@basisschooldetoermalijn.nl 

mailto:penningmeester@basisschooldetoermalijn.nl
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Totaal overzicht ouderbijdrage en kampbijdrage 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nog te ontvangen posten 
   
Vrijwillige ouderbijdrage 
 
Voor 14 kinderen is er in het schooljaar 2018/2019 geen vrijwillige ouderbijdrage betaald. Al 
deze kinderen hebben wel meegedaan aan activiteiten betaald vanuit de oudervereniging 
waaronder ook de jaarlijks schoolreis. Voor het schooljaar 2018/2019 heeft de directie 
besloten deze kosten voor hen aan ons te betalen. Dit moet nog gebeuren. 
 

Beleid ouderbijdrage 2019/2020 
 
Per 31 augustus 2019 is voor het schooljaar 2018/2019 voor 14 kinderen nog geen bijdrage 
ontvangen. Zie bovenstaande onder het kopje nog te ontvangen posten. Dit is 3,51% van 
alle leerlingen. Wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit percentage ook het 
komende schooljaar laag blijft! 
 
Wij zijn ons altijd bewust dat de ouderbijdrage vrijwillig is. 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 leerlingen 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.  
 
Mocht het betalen van de bijdrage, om welke reden dan ook, niet lukken neem dan in ieder 
geval contact met ons op. wij hebben meerdere oplossingen hiervoor. Immers zijn wij een 
zelfstandige vereniging en hebben het recht om, bij niet betalen uit te sluiten. Dit is niet de 
opzet van onze vereniging. Meld u dus bij onze penningmeester. 
 
Dus om nog te benadrukken vragen wij alle ouders de bijdrage te betalen zodat wij al deze 
activiteiten kunnen blijven organiseren voor alle kinderen. 
 

Hoogte ouderbijdrage 2019/2020 
 
Voor het schooljaar 2019/2020 is de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld als volgt; 
 
Groep 1 en 2   : €   40,00 dit is inclusief de jaarlijkse schoolreis.  

 Ouderbijdrage  

€    45,00       230 leerlingen € 10.350,00 
€    90,00   56 leerlingen €   2.520,00 
€  135,00     6 leerlingen €      270,00 
€    18,00   57 leerlingen €   1.026,00 
€    35,00   12 leerlingen €      420,00 
€    30,00     4 leerlingen €      120,00 
€    70,00     2 leerlingen €        70,00 
€    11,00     1 leerlingen €        11,00 
€    15,00     2 leerlingen €        30,00 
€    17,50     1 leerlingen €        17,50 

             Totaal € 14.834,50 

 Kampbijdrage  

€    89,50        55  leerlingen €   4.655,00 

             Totaal €   4.922,50 
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Groep 3 tot en met 7 : €   42,50 dit is inclusief de jaarlijkse schoolreis. 
Groep 8   : € 110,00 dit is inclusief het groep 8 kamp.  
 
De hoogte van de  ouderbijdrage is vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van 3 september 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 

Sport 
 
Dit schooljaar heeft de school meegedaan aan 3 sporttoernooien. 
 
Minischoolvoetbal 
Aan dit toernooi hebben wij met 2 teams meegedaan. Dit was ook het eerste jaar dat wij als 
school aan dit toernooi deel namen. Dit is een toernooi voor leerlingen uit groep 3, 4, 5 en 
eventueel 6. Iedereen vond het een leuke dag en dit ervaren wij als geslaagd. Wij zullen dan 
ook volgend jaar zeker weer doen. 
 
Schoolvoetbal  
Bij he schoolvoetbal toernooi hebben wij meegedaan met 6 teams. Daarnaast is er nog een 
schoolteam bestaande uit leerkrachten die mee deden. De leerkrachten zijn zelfs 1e 
geworden. Tot nu toe hebben wij alle jaren meegedaan en dit zal ook wel zo blijven. 
 
Handbal  
 
 

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.  
 
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. Dit jaar hebben de Sint en zijn Pieten de volgende cadeautjes uitgedeeld: 
…… 
 
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 
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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 Edukans 
 
Dit jaar is als goed doel gekozen voor Edukans. De kinderen konden hun eigen gemaakte 
kerstversieringen kopen tegen een zelfbedachte prijs. Dit totaal is overgemaakt naar 
Edukans. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wereldwijd gaan 262 
miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Onderwijs geeft 
kinderen vaardigheden waarmee ze aan een goede toekomst kunnen bouwen. Daarom 
werken zij iedere dag aan beter onderwijs in ontwikkelingslanden. Vandaar onze donatie van 
€ 241,25. 
 

Disco 
 
De disco was weer een zeer geslaagd feestje. De dj, willen wij graag als vast dj, draaiden 
muziek die de kinderen kenden en aanvroegen. 
 
Het feest was dit jaar in drie delen opgesplitst. Het eerste deel van het feest was voor de 
groepen 1 tot en met 3. Daarna groep 4 tot en met 6 en als laatste groep 7 en 8. 
Het feest was zeer geslaagd met de fotobooth.  
 

Pasen 
 
Eieren zoeken 
Elk jaar kunnen wij gebruik maken van een weide bij de boerderij. Het eieren zoeken voor de 
groepen 1 tot en met 4 was dit jaar uitgebreid met wat leuke spellen. Zo hoopten wij ervoor 
te zorgen dat het voor de wat oudere leerlingen niet te makkelijk en  te simpel zou zijn. De 
leerlingen nemen uiteindelijk wat chocolade eieren meer terug naar school. Waar ieder aan 
het einde van de dag wat mee naar huis krijgt. uiteraard genoten de leerlingen weer volop 
van de aanwezige paashazen.  
 
Paasontbijt 
Het paasontbijt is dit jaar is klassikaal gegaan. Wij hadden voor brood, verschillende soorten 
beleg, boter en drinken. 
 
Paasviering 
De vieringen zijn ook klassikaal gegaan. De leerkracht had zelf de keuze om en hoe dit in te 
delen. Wel hebben wij ervoor gezorgd dat iedere klas wat matzers had en rode limonade. 
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Schoolreis 
 
Voor de meeste is dit de allerleukste schooldag van het jaar: het schoolreisje! 
Dit jaar was het op en is er voor de volgende drie bestemmingen gekozen: 
 
Goudvis  
Groep 1 en 2. Kinderen hebben genoten. Zij hoefden ook geen lunchpakket mee en kregen 
lekker patatjes. Dit gaan wij vanaf volgend schooljaar voor alle groepen doen. 
 
Julianatoren 
Deze bestemming was voor de groepen 3, 4 en 5. Ook hier goed weer. Kinderen hebben 
genoten. 
 
Duinrell 
Groep 6 en 7. Prima park, zeer geschikt voor de kinderen om zonder begeleiding rond te 
lopen. 
 

Kamp groep 8 
 
Wij hebben te horen gekregen dat het zeer geslaagd was. Zij zijn ondanks regen de drie 
dagen goed doorgekomen en hebben bijna alles wat gepland was gewoon kunnen doen. 
 

Afscheid groep 8 
 
Aan het einde van het schooljaar hebben de leerlingen van groep 8 afscheid genomen van 
onze school. Dit wordt elk jaar traditioneel afgesloten met een afscheidsfeest. Alvorens dit 
feest wordt de eindmusical gespeeld voor aanwezige ouders/verzorgers en familieleden van 
de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat er tegen betaling wat te drinken is en de leerlingen 
zorgen zelf voor wat lekkers.  
 

Materialen 
 
Dit jaar zijn er twee nieuwe heet water dispensers gekocht en moest er ook weer een nieuwe 
doos polsbandjes voor het schoolreisje aangeschaft worden. 
 

Sociale Voorzieningen 
 
Dit jaar hebben wij uit deze pot voor 2 kinderen de ouderbijdrage betaald. Voor deze regeling 
kunt u zich melden bij de penningmeester. Dan wordt er een afspraak gemaakt voor een 
gesprek. 
 

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 
 
De kosten “administratie” worden onder deze post verantwoord.  
hier vallen de kosten onder die gemaakt zijn voor bijvoorbeeld printpapier en inkt voor de 
printer. Deze zal de komende jaren steeds lager uitvallen omdat wij steeds meer digitaal 
zullen communiceren. 
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Bankkosten 
 
Hier schrijven wij alle kosten onder die gemaakt zijn voor het bij -en afschrijven van onze 
rekening.  
 

OV Qtime 
 
Wij zijn, bijna met het gehele team, lekker uit eten geweest in Purmerend. Dit als waardering 
voor ieder zijn inzet het gehele afgelopen schooljaar. Dit werd erg gewaardeerd door allen. 
 
Het is ook fijn om aan het eind van zo een druk jaar even iets relaxed met elkaar te doen. 
Het was dan ook erg gezellig. 
 
 
 
 

Overig 

 

Verzekeringen 
 
Wij hebben navraag gedaan bij de directie hoe het zit met zowel de ongevallen als de 
aansprakelijkheidsverzekering voor alle leerlingen tijdens alle activiteiten georganiseerd 
vanuit de ouderbijdrage. Wij hebben ook navraag gedaan hoe dit zit voor alle vrijwilligers die 
bij deze activiteiten helpen. Volgens de stichting is een ieder verzekerd via de 
schoolverzekering.  
 

Belangrijk nieuws 
 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. Onze huidige voorzitter heeft besloten wel als 
bestuurslid in de OV te blijven maar niet meer in het dagelijks bestuur.  
Taakomschrijving Voorzitter: 
a. leiden van de vergadering; 
b. één maal per jaar een algemene ledenvergadering oproepen; 
c. minimaal vier keer per jaar een vergadering met de bestuursleden oproepen; 
d. draagt zorg voor een ordelijk verloop van de vergaderingen; 
e. stelt samen met de secretaris de agenda voor de vergadering op; 
f.  onderhouden externe contacten; 
g. overzicht houden, (mede) ondertekenen financiële transacties; 
h. informeren van de leden over het reilen en zeilen van de vereniging; 
i.  aanturen en enthousiast maken/houden van de mede bestuursleden; 
j.  contactpersoon voor de medezeggenschapsraad en zal indien nodig en   
   relevant de vergaderingen van de medezeggenschapsraad bijwonen. 
 
U kunt zich opgeven via ov@basisschooldetoermalijn.nl doe dit voor 31 augustus 2019. 
 
Tevens zijn wij op zoek naar een penningmeester. Het termijn van de penningmeester is 
voorbij, wel stelt onze huidige penningmeester zich opnieuw verkiesbaar. 
Taakomschrijving Penningmeester: 
a. voeren van een correcte boekhouding van alle inkomsten en uitgaven van  
    de vereniging; 
b. tijdig betalen van rekeningen; 
c. incasseren ouderbijdrage en andere inkomsten; 
d. informeren mede dagelijks bestuursleden omtrent betaalde ouderbijdragen; 

mailto:ov@basisschooldetoermalijn.nl
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e. informeren medebestuursleden omtrent de financiële positie van de  
    vereniging; 
f.  opstellen jaarlijkse begroting; 
g. opstellen financieel jaarverslag; 
h. financiële verantwoording afleggen tegenover alle leden tijden algemene    
    ledenvergadering. 
 
Heeft u interesse mail dan naar ov@basisschooldetoermalijn.nl voor 31 augustus 2019. 
 
Op 3 september zal de stemming plaatsvinden bij meerdere aanmeldingen, tijdens de 
algemene ledenvergadering. 
 

Op 3 september vind de Algemene ledenvergadering plaats! 
 

Zorg dat u aanwezig bent vanaf 19.30 uur….  
 
 

Aandachtpunten 
 

• Lustrumjaar. De Toermalijn bestaat 5 jaar. 

• Verduidelijking wat OV inhoud aan (nieuwe) ouders. 

• Eerder verspreiden van jaarverslag. 

• Zomerfeest, wel of niet als Toermalijn traditie. 

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

 
 

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 3 september 2019 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, 
 
Linda Wit (voorzitter), Saskia Witte (secretaris) en Vanessa van Empelen (penningmeester). 
 
 
 

mailto:ov@basisschooldetoermalijn.nl
mailto:ov@basisschooldetoermalijn.nl

