Financiële Verantwoording 2017-2018

Dit document geeft de financiële verantwoording weer van de Stichting Vrienden van de Bos en
Duinschool over de verslagperiode 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018. 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 1.8.2017 – 31.7.2018
Eigen Vermogen 1.8.2016
Resultaat verslagperiode
Eigen vermogen 31.7.2017

€ 6297,38
€ 6336,90€ 39,52-

Om te voorkomen dat de Stichting te maken zou krijgen met een debetstand bij de bank heeft de
OR een bedrag ad 300,00 euro ter beschikking gesteld ter overbrugging. Het saldo op de
bankrekening was op 31 juli 2017 dus 260,48 euro.

2. Projecten
In het schooljaar 2017-2018 (de verslagperiode) zijn door de Stichting de volgende zaken
gefinancierd:
1) Geluidsinstallatie aula

Bos en Duinlaan 1 A, 2061VM Bloemendaal

Bankrekeningnummer 38.94.70.465

KvK nummer 34188800

3. Overzicht Baten & Lasten

Geluidsinstallatie aula
Briefkaarten
Bankkosten

€ 6300,00
€ 53,85
€ 133,05

Ofwel aan lasten

€ 6486,90

Giften ouders

€ 150,00

Ofwel aan baten

€ 150,00
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Namens het bestuur,
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Bos en Duinlaan 1 A, 2061VM Bloemendaal
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