
Heeft u vragen, opmerkingen of tips? 
Neemt u dan contact op met ons of één van de andere leden van de ouderraad (de stamgroepouders). 

 

 

OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2019-2020 
 

Bemmel, 09 oktober 2019 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en daarmee zijn ook de eerste activiteiten voor de kinderen al weer 
georganiseerd. Om de activiteiten te kunnen financieren en organiseren hebben wij uw steun hard nodig. 
 
Vrijwillig, maar essentieel: De ouderbijdrage is vrijwillig en komt volledig ten goede aan de kinderen op beiden locaties. 
Dit jaar staan er wederom veel activiteiten gepland, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Pasen en de Zomerweek. De 
activiteiten zijn juist de gebeurtenissen waar de kinderen veel plezier aan beleven en later leuk op terugkijken!  
Financieel gezond: De ouderraad is financieel gezond en dat willen we graag zo houden zodat wij de activiteiten kunnen 
blijven organiseren. Daarom roepen we u ook dit jaar weer op om uw steentje bij te dragen!  
 
De ouderbijdrage is ook dit jaar € 20,00 per kind per schooljaar. 
 
Wilt u de ouderbijdrage overmaken op NL22 INGB 0005064964 t.n.v. Ouderraad Donatushof te Bemmel,  
met vermelding van de voor-, achternaam én klas van uw kind/kinderen. 
 
 
Verantwoording 2018/ 2019  
Naast het financiëren van bovengenoemde activiteiten is er het afgelopen schooljaar 2018/ 2019 een bijdrage 
gedaan van € 2.500,- aan het schoolplein op locatie F., afkomstig uit de reserves van deze locatie. Daarnaast 
heeft de ouderraad afgelopen jaar onder andere het vervangen/ uitbreiden van het decoratiemateriaal op 
beide locaties opgepakt. Helaas viel de opbrengst van de ouderbijdrage afgelopen jaar lager uit dan verwacht, 
waardoor we een deel van onze reserves zijn kwijtgeraakt. Op dit moment heeft de ouderraad een saldo van 
ruim € 7.000, -. 
 
Begroting 2019/ 2020 
Voor het schooljaar 2019/ 2020 is een sluitende begroting opgesteld waarin onder andere de uitgaven voor 
Sinterklaas, Kerst, Pasen en de Zomerweek zijn opgenomen.  
Daarnaast is € 6.000, - gereserveerd voor: 

- € 1.000, - voor locatie H, onder andere voor onderhoud van het schoolplein; 
- € 3.000, - als buffer voor tegenvallende inkomsten; 
- € 2.000, - als reservering voor het eerst volgende jubileum. 

Hopelijk heeft u hierbij meer inzicht in de financiën die betaald worden van de ouderbijdrage en waarom het 
zo belangrijk is om een financiële bijdrage aan de ouderraad te leveren.  

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage, ook namens de kinderen! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Wim Knorth (penningmeester) 
0681676210 / info@wimknorth.nl  


