Financiële Verantwoording 2015-2016

Dit document geeft de financiële verantwoording weer van de Stichting Vrienden van de Bos en
Duinschool over de verslagperiode 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2016. Via deze financiële
verantwoording worden zowel de verschillende organen van de Bos en Duinschool alsook de ouders,
verzorgers en leerlingen geïnformeerd over de inkomsten van en uitgaven door de Stichting. Dit
document zal worden gepubliceerd op de website van de school.
De financiering van projecten door de Stichting wordt getoetst aan de volgende criteria:
- de financiering mag geen structureel (meerjarig) karakter hebben;
- de financiering is niet via de reguliere geldstroom voor de school te realiseren;
- geen financiering van reguliere onderwijsactiviteiten of onderhoud;
- de aanschaf is voor een grote groep scholieren te gebruiken;
- in geval van aankopen van materiële zaken: uitsluitend aankopen met duurzaam karakter.

1. Balans
Onderstaande balans over de verslagperiode geeft de beginstand, resultaat en eindstand van het
vermogen van de Stichting:

Balans 1.8.2015 – 31.7.2016
Eigen Vermogen 1.8.2015
Resultaat verslagperiode
Eigen vermogen 31.7.2016

€ 296,41
€ 1605,39
€ 1901,80

2. Projecten
In het schooljaar 2015-2016 (de verslagperiode) zijn door de Stichting geen activiteiten gefinancierd.
Voor het seizoen 2015-2016 hadden de vrienden gepland om een nieuwe inzamelingsactie te houden
voor de inrichting van het nieuwe schoolplein door middel van een sponsorloop. Deze actie is in het
jaar 2014-2015 zeer succesvol geweest. Helaas bleek het niet mogelijk te zijn om dat in te plannen
door de school en daardoor is dit voorlopig uitgesteld en hebben andere plannen vertraging
opgelopen. We zullen ons in het nieuwe jaar weer gaan inzetten voor sportieve of culturele
activiteiten voor de kinderen
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3. Overzicht Baten & Lasten
Bankkosten

€ 149,61

Ofwel aan lasten

€ 149,61

Giften ouders
Overblijfvergoedingen

€ 1260,00
€ 495,00

Ofwel aan baten

€ 1755,00
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