
Jaarverslag 
Jaarverslag van de Oudervereniging De Kameleon.

Oktober - 2022



Agenda jaarvergadering

• Hoe werkt de Oudervereniging?

• OV leden: even voorstellen.

• Wat doet de Oudervereniging?

• Eindbalans schooljaar 2021 - 2022

• Begroting schooljaar 2022 – 2023

• Oudervereniging Bijdrage

• Vragen?



Hoe werkt de oudervereniging:

Het bestuur:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

OV commissie leden:

Leden die deelnemen in de 
commissies.

OV Leden:

Alle ouders van de kinderen 
van de Kameleon

De oudervereniging is een officiële vereniging, die bestaat uit een bestuur en leden. 
Zij vertegenwoordigen de ouders van kinderen van onze school. We vergaderen 7/8 
keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden verschillende activiteiten 
afgestemd en georganiseerd. Jaarlijks vindt er een algemene ledenvergadering 
plaats ter informatie. Sinds 2020 is deze weergegeven in een presentatie om 
iedereen te informeren



Bestuur en commissie leden 2021-2022
Wie zijn dat?

• Het Bestuur:

• Voorzitter: 

Charlotte Wijers

• Secretaris: 

Melissa Teeuwen

• Penningmeester:

Debbie Suratman

• Commissie leden:

• Jacobien Maas

• Merel Scholten

• Kim Pijnaker

• Sabah Belani

• Mieke Nijssen

• Jaimy Brandenburg



OV bestuur: even voorstellen.

Voorzitter:

Charlotte

Secretaris

Melissa

Penningmeester: 

Debbie



OV leden: even voorstellen.

Merel

Jacobien

Sabah

Kim

Mieke

Jaimy



Wat doet de ouderverening?

De oudervereniging helpt de school bij de organisatie 
van activiteiten en evenementen. 

Denk bijvoorbeeld aan sinterklaas, de kerstviering, 
Disco, Pasen, Koningsspelen, Excursies en als 
afsluiting van het schooljaar: het zomerfeest. 

De commissies helpen bij het bedenken en uitvoeren 
van de evenementen en activiteiten.

Zo draagt de oudervereniging eraan bij dat alle 
kinderen naast een leerzame ook een extra leuke en 
gezellige schooltijd hebben.



Eindbalans schooljaar 2021-2022

Eindbalans Bankrekening

rekening courant Spaarrekening

06-10-2021 op de bank €            3.591,13 €      22.382,92 

start met €2000, restant naar spaar €           -1.591,13 €        1.591,13 

Start schooljaar 06-10-2021 op de bank €            2.000,00 €      23.974,05 12-10-2021

Alle inkomsten OB €            5.650,00 + €              2,27 

Alle uitgaves (incl kosten) €            5.219,69 -

Einde schooljaar volgens berekening  

(datum) €            2.430,31 €     23.976,32 

Werkelijk op de bank (datum) €            2.421,05 

Verschil € -9,26



Begroting schooljaar 2022-2023

Begroting 2022-2023

INKOMSTEN
Schoolactiviteiten uitgesplitst: Overige kosten:

sinterklaas €   1.500,00 Bankkosten €    250,00 

Ouderbijdragen  (305x25) €  7.625,00 
kerst

€     800,00 presentjes €     150,00 

10% betaald niet €     762,50 pasen €      100,00 overige €    350,00 

restant vorig jaar Koningsspelen €      100,00 spaar €             -

€  6.862,50 juffendag+carnaval €      100,00 

disco €     500,00 

Excursies €   1.070,00 

UITGAVEN avond4daagse €              -

zomerfeest €   1.500,00 

Schoolactiviteiten €  6.070,00 Groep 8 afscheidskado €     400,00 

Overige kosten €     750,00 Totaal €  6.070,00 €    750,00 

+

€  6.820,00 

Verschil € 42,50



Bijdrage oudervereniging.

De ouderbijdrage is bedoeld voor extra uitgaven die het schoolbestuur niet 
vergoed krijgt door het Rijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om: excursies, een 
sinterklaas- of kerstfeest en de presentjes die daarbij horen. Zie overzicht van 
de OV activiteiten op pagina 7.Voor deze extra uitgaven om alle leuke 
activiteiten mogelijk te maken vragen wij een vrijwillige bijdrage. 

De bijdrage van dit schooljaar blijft ongewijzigd en bedraagt 25 euro per kind 
per schooljaar.

Echter wordt alles duurder. De begroting van dit jaar is net aan rond. Voor 
volgend schooljaar 2023-2024 zal de bijdrage verhoogd worden naar 27,50 per 
kind.

Bij bezwaar van deze verhoging kunt u mailen naar ov.kameleon@jl.nu



OV Jaarvergadering 2022
Oudervereniging De Kameleon

Mocht u nog vragen hebben over de 
oudervereniging, stel ze gerust! U kunt uw 
vraag mailen naar: 

ov.kameleon@jl.nu


