Begroting en Realisatie 2015-2016
Vereniging voor Vrijeschoolonderwijs Delft e.o.
Begroting 2015-16
versie feb16

Realisatie

extra coördinatie 2 uur/week

3500

3500,00

piano (bij muziek, dans en toneel)

3750

2720,00

periodeonderwijs:
* koken etc
* bezoekjes (bv. sterrenwacht, arboretum)
* extra materialen (potloden, verf, koper)

750
1250
3500

lidmaatschap vereniging vrijescholen NLD
lezingen over vrijeschool onderwijs
bijscholing 1-3 docenten (helft cursus)
presentaties
werkweek

750
0
750
500
5000

0,00
255,98
3926,28
101,70
0,00
0,00
850,00
0
2068

activiteiten:
* jaarfeesten
* inrichting lokalen en gereedschappen
* extra PR en voorlichting
bankkosten
onvoorzien notaris

500
1000
1250

584,31
168,55
1370,52
129,03
485,79

totaal uitgaven

22500

16160,16

inkomsten

22500

23025,00

0,00

6864,84

resultaat

TOELICHTING
Extra coördinatie: extra uren voor de coördinator om de vrijeschoolafdeling (VSA) op te zetten en
vorm te geven
Pianokosten: voor pianobegeleiding bij euritmielessen en uitvoeringen, zoals kerst
Extra materialen betreft materialen voor het kunstonderwijs (grootste deel) en voor
periodeonderwijs
101,70 is ook voor materialen voor periode en kunstonderwijs
Het (aspirant) lidmaatschap vereniging vrijescholen volgt mogelijk volgend schooljaar.
De bijscholing van docenten betreft scholing op het gebied van vrijeschoolonderwijs.
De werkweek is goedkoper uitgevallen dan begroot.
Activiteiten
Jaarfeesten: Kerst, Michaël, klootschieten. Zomerfeest is geboekt op post schoolfeesten van algemene
ouderbijdrage van Grotius
Inrichting lokalen/gereedschappen: De inrichtingskosten voor lokalen hebben we heel laag kunnen
houden door een tweedehands schoolbord aan te schaffen.
Gereedschap hebben we deels gekregen, onder andere 5 naaimachines en gutsen.
PR en voorlichting: informatieansichtkaarten voor alle groep 8 leerlingen in Delft en omstreken,
materialen voor kunstonderwijs op open dagen.

Balans 2015-2016
Vereniging voor Vrijeschoolonderwijs Delft e.o.

Balans
Terug te betalen ouderbijdrage
Te betalen voor VSA pakketjes
Voorraden
Voorzieningen
Kas
bankrekeningen
Spaarrekening
eigen vermogen
Totaal

Activa (€)
01-08-15

Passiva (€)
01-08-15
-

€ 513
€ 513

Activa (€)
31-07-16

Passiva (€)
groei eigen
31-07-16
vermogen
€ 600,00
€ 1.316,24
-

€ 4.294
€ 5.000
€ 513
€ 513

€ 9.294

€ 7.378
€ 9.294

€ 6.865

TOELICHTING
Het boekjaar loopt van 1 augustus 2015 tot 31 juli 2016.
De terug te betalen ouderbijdrage: dit is foutief door een ouder op de rekening van de
oudervereniging gestort (voor het schooljaar 2016-2017)
Er zijn inkomsten binnengekomen voor de 'vsa-pakketjes' die de ouders voor hun kinderen betalen,
maar nog niet alle kosten hiervoor zijn betaald.
Er is geen voorraad, alle materialen zijn verbruikt.
Er zijn nog geen voorzieningen. In 2016-2017 zal een materiaalplan worden opgesteld voor
onderhoud en vervanging van gereedschappen door de jaren heen.

