
Financieel verslag 2019-2020 en begroting 2020-2021 

Verslag 2019-2020

Vanuit de Oudervereniging hebben we de leerlingen die geslaagd zijn voor het eindexamen 

weer een herdenkingspenning aangeboden. De borrel die we normaal gesproken na  

afloop van de diploma-uitreiking aanbieden is door de Corona maatregelen helaas niet 

doorgegaan. De school kwam door Corona voor oa extra kosten bij de diploma-uitreiking te 

staan. Besloten is dat we als Oudervereniging de school hebben gesteund in die kosten.

Leerlingen hebben de mogelijkheid een verzoek in te dienen bij de Oudervereniging om 

geld voor de aanschaf van benodigdheden. Afgelopen schooljaar kwam bijvoorbeeld het

verzoek om portofoons. Gezien de bredere gebruiksmogelijkheden van het materiaal

voor de gehele school hebben we het verzoek ingewilligd.

Het jaar is door Corona uiteindelijk met een positief saldo afgesloten waarvan we een deel 

willen gebruiken in 2020-2021.

Voorstel begroting 2020-2021

Het eigen vermogen is iets toegenomen. Ook zien we het positieve effect van een verhoging

van de ouderbijdrage. We willen als Oudervereniging dat leerlingen vaker een beroep op

ons kunnen doen voor de (gedeeltelijke) bekostiging van materiaal bij schoolprojecten.

Hiervoor hebben we nu ook een apart potje gereserveerd. Er is een stevige voorziening voor 

de penningen omdat de huidige voorraad nog slechts 26 stuks bedraagt.

Daarnaast hebben we anders dan afgelopen schooljaar een bedrag gereserveerd onder 

bijzondere lasten.



STAAT BATEN EN LASTEN OV COORNHERT 2019 - 2020

BEGROTING 2020 - 2021

Begroting Werkelijk Begroting

2019-2020 2019-2020 2020-2021

Baten

Ouderbijdrage 18.350 17.750 19.057

Rente 5 2 3

Totale baten 18.355 17.752 19.060

Lasten

Activiteiten leerlingen:

Overige activiteiten -500

Brugklas -450 -919 -450

Schoolmuziek -250 -358 -250

Schaken -250 -240 -250

Debat -2.000 -988 -1.500

Sportief -1.000 -1.152 -1.000

Kunstexpositie -350 0 -350

Jaarboek -500 -400 -500

Voorziening lustrum -1.500 -1.500 -1.500

Coornhert Academie voor leerlingen -500 0 -500

-6.800 -5.557 -6.800

Activiteiten docenten:

Bijdrage docentendiner -1.500 -2.000 -1.500

Activiteiten ouders:

Klassiek profiel, Coornhert Academie -500 0 0

Open dag -200 -166 -200

Avondprogramma na ALV -500 -484 0

-1.200 -650 -200

Penningen en diploma-uitreiking:

Voorziening penningen -4.500 -4.500 -5.500

Examens en diploma-uitreiking -3.000 -2.521 -2.500

-7.500 -7.021 -8.000

Vereniging:

ALV, KvK, contributies, website -500 -309 -500

Afscheid, jubilea, ziekte, e.d. -200 0 -200

-700 -309 -700

Bijzondere lasten:

Inrichting, gebouw, licht en geluid 0 0 -2.000

Onvoorzien -1.000 -365 -500

-1.000 -365 -2.500

Totale lasten -18.700 -15.902 -19.700

Netto-resultaat -345 1.850 -640



BALANS OUDERVERENIGING COORNHERT 2019 - 2020

Balans 31 juli 2020

Activa 31-7-2020 31-7-2019 Passiva 31-7-2020 31-7-2019

Vooruitbetaalde kosten 0 0 Eigen vermogen

Liquide middelen 22.688 14.137 Eigen vermogen 4.298 6.403

Totaal 22.688 14.137 Resultaat schooljaar 1.850 -2.105

Subtotaal 6.148 4.298

Voorzieningen

Lustrum 1.500 0

Penningen 4.754 2.360

Subtotaal 6.254 2.360

Kortlopende schulden 10.286 7.479

Toelichting Totaal 22.688 14.137

Lustrum

De voorziening lustrum is bestemd voor een bijdrage aan kosten van een lustrum van het 

Coornhert Gymnasium. Het verloop van de voorziening is als volgt:

Stand 31-07-2019 0

Toevoeging schooljaar 2019-2020 1.500

Stand 31-07-2020 1.500

Penningen

De voorziening penningen is bestemd om de penningen voor geslaagden voor het 

eindexamen te bekostigen. Het verloop van de voorziening is als volgt:

Stand 31-07-2019 2.360

Toevoeging schooljaar 2019-2020 4.500

Kosten graveren penningen -2.106

Stand 31-07-2020 4.754

Op 31-07-2020 zijn er 26 penningen op voorraad.

Kortlopende schulden (betalingen na 31 juli 2020)

Helemaal alleen brugklas 2020 -460

Debatactiviteiten -988

Bladmuziek orkest -358

Sportactiviteiten Kerstochtend -665

Docentendiner -2000

Reiskosten schaaktoernooi -240

Open dag stroopwafels -166

Portofoons leerlingactiviteiten -365

St Jan voor diploma-uitreiking -2189

Creative Fellows -109

Begeer: graveren en afwerken penningen -2106

Bloemsierkunst Verkerk Bloemen uitreiking penningen -154

Coornhert sportief -487

Totaal -10286


