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Voorwoord van de voorzitter
We hebben een bijzonder jaar afgesloten. Zo is de oudervereniging begin van het schooljaar door
Platoo op de hoogte gesteld van het vlekkenplan rond de gemeentelijke plannen van ‘Breugel Bruist’.
Het bestuur van de oudervereniging heeft een aantal kritische vragen gesteld en is naar de
informatie avond geweest waar ze deze vragen opnieuw, maar dan aan de gemeente heeft gesteld.
Veel ouders maakten zich zorgen over het eventuele verhuizen van De Krommen Hoek naar een
andere locatie. De locatie waar De Krommen Hoek nu is gevestigd, is tamelijk uniek in een mooie
natuurrijke omgeving, vlakbij de Sonse Bergen en met een heel groot eigen schoolterrein. Ons
schoolterrein is aangelegd met bomen om in te klimmen, struiken om in te verstoppen, gras om op
te voetballen en heuvels om vanaf te rennen.
Het aantal leerlingen dat naar De Krommen Hoek gaat neemt echter langzaam af. En de onzekerheid
rond een mogelijke verhuizing, of juist niet, helpt er niet aan mee het leerlingenaantal stabiel te
krijgen of juist te vergroten. Onze directeur en een aantal betrokken ouders vinden dat het tijd is om
De Krommen Hoek wat meer positieve naamsbekendheid te geven. Uiteraard moet dit binnen de
huidige kanalen passen en is gevraagd of dit kan worden ondergebracht in de oudervereniging. In
overleg is dit akkoord bevonden en kennen we vanaf eind dit schooljaar ook een communicatie
commissie waarvan één persoon zitting heeft in het bestuur van de oudervereniging.
Daarnaast werkte leerkracht Gerard dit schooljaar al 40 jaar op Basisschool De Krommen Hoek. Dit
moest uiteraard gevierd worden. In januari enkel met een bloemetje, maar tijdens het slotfeest is hij
goed in het zonnetje gezet. Gerard, dank je wel voor 40 jaar passie voor het onderwijs. We hopen dat
je nog vele jaren met enthousiasme onze kinderen door de basisschool mag loodsen.
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal leerkrachten. Sommigen doordat ze
een andere baan hebben gevonden, maar ook twee teamleden die met pensioen zijn gegaan,
namelijk Yvonne en Mieke.
De oudervereniging is ook bezig geweest met de financiële consequenties die feesten, schoolreisjes
en kamp met zich meedragen. Eind van het schooljaar 2016-2017 is besloten om het inningssysteem
van de ouderbijdrage te wijzigen. In plaats van één maal per jaar ouderbijdrage te vragen inclusief
het geld voor schoolreisje/kamp, wordt vanaf dit schooljaar het geld op twee momenten geïnd. Deze
splitsing heeft onze voormalig penningmeesten Mariëlle de Wit heel veel puzzelwerk gegeven. Voor
elk individueel kind moest ze nagaan welk bedrag er al was gespaard. Met veel energie en
enthousiasme heeft ze zich op deze taak gestort en hebben alle ouders die spaargeld hebben
opgebouwd, dit teruggestort gekregen.
Eind van het schooljaar hebben we afscheid genomen van Mariëlle als bestuurslid van de
oudervereniging. Mariëlle heeft het afgelopen schooljaar ook gebruikt om, naast de enorme puzzel,
de financiële zaken over te dragen aan Esther Mayntz. Mariëlle, dank je wel voor al je inzet!!
Augustus 2018
Natalie de Folter
Voorzitter oudervereniging BS De Krommen Hoek
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1. Verslag van het bestuur
1.1 Bestuursleden
In het bestuur van de oudervereniging is plaats voor drie tot zeven personen.
In het schooljaar 2017-2018 waren de volgende personen bestuurslid:
Voorzitter – Natalie de Folter
Secretaris - Monique Schoemaker
Penningmeester – Esther Mayntz
Algemene bestuursleden – Mariëlle de Wit, Nicol van Kessel, Debbie Hulsen en Giel
Hilgerdenaar.

De bestuursleden zijn contactpersoon voor één of meerdere commissies die actief zijn
binnen de school. Op deze manier zijn er korte lijntjes tussen de commissies en het bestuur.
Tijdens de ALV van 21 juni 2018 heeft Mariëlle de Wit afscheid genomen van het bestuur en
is Thekla Essers gekozen als nieuw bestuurslid.
1.2 Wat heeft het bestuur onder andere gedaan?
 De commissies aangestuurd (voor zover nodig).
 Begroting 2018-2019 opgesteld en jaarrekening/jaarverslag gemaakt van 2016-2017.
 Bijna elke maand een bericht in de Ouderinfobrief gezet.
 Gezorgd voor nieuwe aanwas bij de diverse commissies.
 In het begin van het schooljaar een presentatie verzorgd tijdens de ouderavonden.
 Er is 8x vergaderd door het bestuur, 1x overleg geweest tussen het DB en de
directeur en een ALV georganiseerd op 21 juni 2018.
 Tijdens de ALV van 29 juni 2017 is besloten om het inningssysteem van de
ouderbijdrage te wijzigen. In plaats van één maal per jaar ouderbijdrage te vragen
inclusief het geld voor schoolreisje/kamp, wordt vanaf dit schooljaar het geld op
twee momenten geïnd. Aan het begin van het schooljaar wordt de factuur voor de
ouderbijdrage verstuurd (in principe €50,- per kind). In maart wordt de factuur voor
het schoolreisje/kamp verstuurd, waarbij nu het werkelijke bedrag in rekening wordt
gebracht (€15,- voor groep 1-2, €30,- voor groep 3-4-5 en €55,- voor groep 6,7,8). Er
wordt in de onderbouw dus niet meer gespaard voor het kamp in de bovenbouw.
Het opgespaarde geld van de afgelopen jaren is daarom verrekend in de factuur van
schoolreisje/kamp. Als er na verrekening nog geld overbleef, is deze terug gestort
aan de desbetreffende gezinnen. Deze hele rekenklus is geklaard door Mariëlle de
Wit, die daar vele uren werk in heeft zitten.
 Uit de ouderenquête van vorig jaar bleek dat ouders niet weten wie er in het bestuur
en de commissies zitten. Daarom heeft het bestuur bij de ingangen van de school een
overzichtsposter opgehangen met foto’s, namen, taken en emailadressen.
 Bij de Open Dag op 24 maart 2018 aanwezig geweest en een moestuin gemaakt.
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Op verzoek van de directeur de nieuwe communicatiecommissie onderdak verleend
in de oudervereniging.
Een nieuwe kast voor de schoolbibliotheek verzorgd. De kosten zijn gedeeld met de
school.
Cadeaus en bedankjes verzorgd namens alle ouders voor de teamleden die de school
hebben verlaten (in april was dat Sanne Huberts en in juli waren dat Mieke de
Bakker, Nina Sanchez en Yvonne Plug) en voor Gerard de Wit i.v.m. zijn 40-jarig
jubileum.

1.3 Evenementencommissie
De evenementencommissie bestond uit 4-7 ouders (Giel Hilgerdenaar, Hilde Donders,
Sabrina van Willigen, Monique Sanders; in maart zijn 3 ouders ingestroomd: Susanne
Krijtenburg, Angela Zuurbier, Wendy van Dorst-Kempenaar). Manita v/d Leest was de
contactpersoon vanuit het team.
De commissie heeft drie evenementen georganiseerd: de kerstactiviteit, de
voorjaarsactiviteit en het slotfeest.
De kerstactiviteit (donderdagavond vóór de kerstvakantie) begon op school en eindigde in de
Oase. Op de looptocht van school naar Oase was er een muziekmoment bij het hertenkamp
en een vuurspuwer bij het Oranjeveld. In Oase was er kerstdisco en voor de ouders glühwein.
De voorjaarsactiviteit op vrijdag 18 mei was een geweldige 112-dag, met medewerking van
politie, brandweer, EHBO en Boa. Beide activiteiten zijn binnen het budget gebleven.
Het slotfeest op donderdag 5 juli had het thema ‘Jungle’. Tijdens deze avond was er speciale
aandacht voor de vertrekkende teamleden (Mieke de Bakker, Nina Sanchez en Yvonne Plug)
en voor jubilaris Gerard de Wit. Via de ‘jungle-quiz’ zijn deze mensen in het zonnetje gezet.
Gerard en zijn vrouw hadden ook nog een rock ’n roll optreden. Het was een mooie avond
met warm weer en een goede winst. Complimenten voor de commissieleden.
1.4 Kampcommissie
De kampcommissie bestond dit jaar uit de leerkrachten van groep 6,7 en 8 (Marieke van Rijn,
Ruurd Bouman en Aniel Kesseler), Debbie Hulsen, Jolanda Saris, Harold Keeren, Martin
Bevers en Nicol van Kessel. Verder zaten in de begeleiding de desbetreffende klassenouders.
Er waren 73 leerlingen mee en 15 begeleiders. De bestemming was hetzelfde als vorig jaar:
kampeerboerderij De Kastanjes in Elsendorp. De leerlingen zijn per fiets naar de bestemming
gegaan. Het kamp was van woensdag 30 mei tot en met vrijdag 1 juni. Dat is één dag korter
dan vorige jaren. Het culturele uitstapje was naar het oorlogsmuseum in Overloon. Vanwege
het slechte weer zijn in allerijl ouders opgetrommeld om de leerlingen per auto te vervoeren.
Het kamp eindigde in het zwembad van Thermae Son. De uitgaven zijn precies binnen het
budget gebleven. Er was voldoende ouderhulp voor het meefietsen en het avondspel.
1.5 Sintcommissie
De commissie bestond uit zeven ouders (Nicol van Kessel, Nienke Smit, Marloes Fidder,
Marja van Zon, Sanne van Minos, Annemarie Knottnerus en Denise Nieuwenstein-Smakman)
en leerkracht Laura Koç. Alle klassen hebben pepernoten gebakken. Op de dag dat de schoen
gezet is, is er een speurtocht georganiseerd met het doel snoepgoed en cadeautjes te
vinden. De onderbouw zocht pietengezichten en de bovenbouw moesten puzzels oplossen.
Op dinsdag 5 december 2017 is het sinterklaasfeest gevierd. De Pieten (4) kwamen aan met
een tuftufbusje aan de achterzijde van de school, waar de kinderen en ouders stonden te
wachten en te zingen. Even later kwam Sinterklaas aan met een witte Tesla. De dag is prima
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verlopen. Sinterklaas is ’s ochtends gegrimeerd en heeft zijn baard gekregen (huurbaard).
Deze manier van werken beviel goed en wordt volgend jaar weer gedaan.
De uitgaven zijn binnen het budget gebleven.
1.6 Bibliotheekcommissie
Afgelopen jaar zaten in deze commissie Gerard de Wit (leerkracht), Mieke Bouman (moeder
van meester Ruurd), Hanneke Hendriks, Olga Toirkens, Colleen Abrams en Marja van Zon.
Olga heeft haar taken in het voorjaar neergelegd. Froukje Wouts is erbij gekomen. De
commissie heeft voor ruim €1000,- vanuit de ouderbijdrage boeken gekocht bij De
Boekenberg in Eindhoven. Dat is ruim boven het budget van €850,- , aangezien het budget
voor de boekenweek ook is besteedt door het team. Volgend jaar wordt daar beter op
gecontroleerd. Desondanks complimenten voor het vele werk in de bieb en de mooie
boeken.
1.7 Versiercommissie
De commissie bestond dit jaar uit twee ouders: Nienke Smit en Marloes Fidder. Zij hebben de
school (soms met hulp van extra ouders) meerdere malen fantastisch versierd, zoals bij
Halloween, Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Voorjaar. Het budget voor de versiering komt
gedeeltelijk uit de ouderbijdrage en gedeeltelijk van school.
1.8 Tuincommissie
Marianne Kool, Lindeke Rajh en Sanne van Minos vormden de kern van de commissie. De
commissie heeft vóór de Open Dag de geverfde tegels (hinkelbaan e.d.) opgefrist. Tijdens de
Open Dag is onder leiding van de commissie een moestuin aangelegd in de vorm van 3
bakken met een wilgentenen hekje er omheen. De activiteit liet goed de ouderparticipatie
zien tijdens de Open Dag. Door de onderbouw is goed gebruik gemaakt van de moestuin.
Verder is er in de herfst veel blad geblazen en in het voorjaar onkruid getrokken en klein
snoeiwerk gedaan. Ook zijn er vogelhuisjes opgehangen op het voorplein. Het budget voor
de tuin komt voornamelijk van school en een klein deel van de OV.
1.9 Communicatiecommissie
Deze nieuwe commissie is ontstaan na de ouderprotesten tegen de verhuizing van DKH in het
kader van Breugel Bruist. Een groep ouders wilde op een positieve manier DKH onder de
aandacht brengen. Op voorstel van Mieke de Bakker is deze groep een commissie van de
oudervereniging geworden met haarzelf als vertegenwoordiger namens het team.
De missie: “We willen DKH positief op de kaart zetten, zodat het leerlingenaantal op peil
blijft/stijgt.” Het doel: “Goede communicatie realiseren intern (met andere commissies en
het schoolteam) en extern.” De volgende mensen zitten in de commissie: Mieke de Bakker,
Stefanie de Wit, Lilian de Nooij, Susanne Krijtenburg, Thekla Essers, Marlies v/d Broek, Linda
van Vroenhoven, Inge v/d Vleuten en Wendy van Dorst-Kempenaar.
1.10
Kascommissie
Joost van Vonderen en Karin Weel hebben de financiën gecontroleerd van de
Oudervereniging (schooljaar 2016-2017) en van de Tussen Schoolse Opvang (eerste helft
2017). Joost van Vonderen heeft na twee jaar afscheid genomen tijdens de ALV van 21 juni
2018. Froukje Wouts is gekozen als nieuw lid van de Kascommissie.
In hoofdstuk 3 zitten de verklaringen van de Kascommissie over schooljaar 2017-2018.
Jaarverslag 2017-2018 Oudervereniging De Krommen Hoek

6

1.11
Tussen Schoolse Opvang
Nicol van Kessel is de coördinator én penningmeester van de TSO.
De financiën zijn gecontroleerd door de kascommissie. Zie hoofdstuk 3.
De prijzen voor het overblijven zijn gelijk gebleven aan het vorige schooljaar.
Ten opzichte van schooljaar 2016-2017 is het aantal overblijvers toegenomen en daarmee
ook het aantal vaste overblijfkrachten.
In groep 1/2 waren er 20-30 kinderen op ma/di/do.
In groep 3 waren er circa 10 kinderen op ma/di/do.
In groep 4 waren er 15-20 kinderen op ma/di/do.
In groep 5-8 waren er 30-45 kinderen op ma/di/do.
Op vrijdag waren er 35-45 overblijvers in totaal.
Het aantal vaste overblijfkrachten: 6 op maandag, 7 op dinsdag, 7 op donderdag en 4 op
vrijdag. Drie TSO-krachten zijn aan het einde van het schooljaar gestopt. Er zijn nieuwe
overblijfkrachten gezocht en gevonden.
De TSO heeft regelmatig nieuw speelgoed aangeschaft, zoals ballen, stoepkrijt en
waterspeelmateriaal.
1.12



Vooruitblik naar schooljaar 2018-2019
De nieuwe privacywet (AVG) implementeren en omschrijven wat wij daarmee doen.
In overleg met de directie onderzoek doen naar de uitgaven van de ouderbijdrage en
streven naar een verlaging van de ouderbijdrage.
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2. Jaarrekening 2017/2018
2.1 Inleiding
Het schooljaar 2017/2018 is het jaar waarin het project ‘teruggave spaargelden’ is uitgevoerd. Het is
ook het jaar waarin voor het eerst de ouderbijdrage en de bijdrage voor schoolreis/kamp op aparte
momenten zijn geïnd. De ouderbijdrage is in het najaar geïnd en de bijdrage voor schoolreis/kamp in
het voorjaar. De verrekening van de spaargelden vond plaats met de bijdrage voor schoolreis/kamp.
Mariëlle de Wit (vorige penningmeester) heeft zeer veel werk verricht bij het verrekenen en uitkeren
van de spaartegoeden aan alle individuele gezinnen. Daarvoor wil het bestuur haar nogmaals
bedanken.
Doordat er is afgestapt van een spaarsysteem kan zowel de school als het bestuur van de
oudervereniging sneller inspringen op veranderingen die zich voordoen of wil bewerkstelligen. De
hoogte van de ouderbijdrage kan bijvoorbeeld makkelijker worden aangepast, net als de hoogte van
de bijdrage voor schoolreis/kamp.
De inkomsten uit de ouderbijdrage in 2017/2018 liggen hoger dan de begroting en vrijwel alle
gezinnen hebben de ouderbijdrage voldaan. Eén gezin heeft niet betaald, drie gezinnen hebben de
lagere ouderbijdrage betaald en de rest heeft de volledige ouderbijdrage voldaan. Daarnaast zijn de
uitgaven lager uitgevallen dan begroot waardoor er een positief resultaat is ontstaan van € 2819,41.
Dit verschil komt mede doordat:





voor het slotfeest was begroot dat er een 0-resultaat zou worden behaald (geen winst maar
ook geen verlies), in werkelijkheid heeft het slotfeest € 667,31 opgebracht;
veel posten wat gunstiger zijn uitgevallen dan begroot, bijvoorbeeld:
 onderhoud speelplaats (€ 500 begroot versus € 183,34 werkelijk)
 sinterklaas (€ 1600 begroot versus € 979,58 werkelijk)
 het uitje van groep zeven (€750 begroot versus € 618,35 werkelijk)
er geen financiële tegenvallers zijn geweest.

Vanwege de verrekening van de spaargelden met de bijdrage voor schoolreisje/kamp, is deze post
uitgekomen op een negatief resultaat van €3418,21.
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2.2 Jaarrekening Ouderbijdrage
INKOMSTEN

Aantal leerlingen 1/10
Ouderbijdrage
EC Slotfeest
Rente
TOTAAL
UITGAVEN

Bibliotheekboeken
Speelplaats
Vernieuwen speelplaats
Overige uitgaven
Schoolreizen
Sinterklaas

Kerstmis
Pasen/carnaval
Musical/toneel
Anne Frank (gr.7)
IVN
Boekenweek
Activiteitenmiddagen
Klassenbudget
EVENENEMENTEN/GROEP

Na de Cito gr 8
EC kerst
EC voorjaar evenement
EC Slotfeest
Binnenruimte (aula)

Shirts alle groepen
Juffendag/Verjaardag docent
Workshopdag
Natuurmuur / ecologische wal
Extra project(en) uit "spaarpot"
* (boom)bank
TOTAAL UITGAVEN

2015/2016 2015/2016

2016/2017 2016/2017

2017/2018 2017/2018

begroting werkelijk

begroting werkelijk

begroting

200
17000
0
100
====
17100

192
16706
474
64
====
17244

187
16500
0
0
====
16500

185
16503
540
18
====
17061

180
7500
1800
0
====
9300

werkelijk

175
8715
2474,08
0
====
11189,08

2015/2016 2015/2016

2016/2017 2016/2017

2017/2018 2017/2018

begroting werkelijk

begroting werkelijk

begroting

850
500
0
300
7200
1750
75
25
475
750
30
150
350
800
275
200
800
200
300
0
250
300
2500
3000
2500

850
500
0
250
8000
1800
75
25
475
800
30
150
350
800
275
200
800
200
0
0
250
300
0
0
0

900
5
0
222
6921
1609
88
0
283
750
30
126
20
791
58
133
620
387
0
0
0
354
0
0
0

====

1600
====

====

====

23580

17660

16130

13296

RESULTAAT
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0
0
873
7042
1738
76
0
207
997
30
15
0
755
29
209
451
0
0
0
0
284
2324
0

-416

3765

werkelijk

850
500
0
250
0
1600
75
25
400
750
30
150
0
800
100
200
800
600
1800
0
0
300
0
0
0

1059,08
183,34
0
272,41
0
979,58
42,35
17,19
413,6
618,35
0
142,75
25
798,72
0
172,75
908,62
294,26
1806,77
0
0
408,6
0
0
369,05

9230

8369,67
2819,41
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2.3. Jaarrekening schoolreis/schoolkamp

INKOMSTEN
Aantal leerlingen
Bijdrage schoolreis/-kamp
Totaal
UITGAVEN
Groep ½
Groep 3/4/5
Groep 6/7/8
Teruggave spaargelden
Totaal

2017/2018 2017/2018
begroting
werkelijk
189
192
5165,29
4634,24
====
====
5165,29
4634,24
2017/2018 2017/2018
begroting
werkelijk
750,00
674,75
2010,00
1754,00
4015,00
4426,70
1212,00
1197,00
7987,00
8052,45

RESULTAAT

-2821,71

-3418,21

2.4. Mutatiestanden
schooljaar 2015-2016
Begin

Eind

kas
130
177
spaar
12841
6905
RC
-334
5139
TOTAAL € 12.637,00 € 12.221,00

Mutatie

€

47
-5936
5473
-416,00

schooljaar 2016-2017
Begin

Eind

kas
177
97
spaar
6905
10922
RC
5139
4967
TOTAAL € 12.221,00 € 15.986,00

Mutatie

€

-80
4017
-172
3.765,00

schooljaar 2017-2018
Begin
Eind
kas
97,26
61,54
spaar
10922,22
10923,92
RC
4967,06
4402,28
TOTAAL € 15.986,54 € 15.387,74
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2.5. Akkoordverklaring bestuursleden
De bestuursleden gaan akkoord met de jaarrekening 2017-2018.
Datum: 13 mei 2019
Plaats: Son en Breugel

Natalie de Folter - voorzitter

Monique Schoemaker - secretaris

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Esther Mayntz - penningmeester

Thekla Essers – algemeen bestuurslid

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Debbie Hulsen – algemeen bestuurslid

Giel Hilgerdenaar – algemeen bestuurslid

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………
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3. Verklaring kascommissie

Verslag kascontrolecommissie Nutsbasisschool De Krommen Hoek
Betreft: financiële administratie van de Tussentijdse Opvang 2017/2018
Datum controle: 12 december 2018
Aanwezig:
Nicol van Kessel (penningmeester TSO)
Karin Weel (kascontrolecommissie)
Froukje Wouts (kascontrolecommissie)

Op grond van het besluit van de ALV in 2017, wordt de kascontrole verricht per schooljaar. In deze
bijeenkomst is schooljaar 2017-2018 gecontroleerd.
Hierbij is het volgende geconstateerd:
-

Er zijn geen onvolkomenheden gevonden in de administratie
De administratie is compleet, zorgvuldig en overzichtelijk
De TSO-bijdrage van schooljaar 2017/2018 is door alle gezinnen voldaan

De kascontrolecommissie bedankt de penningmeester voor het bijhouden en verzorgen van de
administratie in het afgelopen jaar. We bedanken haar voor alle inspanningen die ze de afgelopen
jaren heeft geleverd voor De Krommen Hoek en wensen haar succes op de nieuwe school van haar
kinderen!

Karin Weel
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Verslag kascontrolecommissie Nutsbasisschool De Krommen Hoek
Betreft: financiële administratie van de Oudervereniging 2017/2018
Datum controle: 9 januari 2019
Aanwezig:
Esther Mayntz (penningmeester Oudervereniging)
Karin Weel (kascontrolecommissie)
Froukje Wouts (kascontrolecommissie)

Op grond van het besluit van de ALV in 2017, wordt de kascontrole verricht per schooljaar. In deze
bijeenkomst is schooljaar 2017-2018 gecontroleerd.
Hierbij is het volgende geconstateerd:
-

Er zijn geen onvolkomenheden gevonden in de administratie
De administratie is compleet, zorgvuldig en overzichtelijk
De ouderbijdrage van schooljaar 2017/2018 is door vrijwel alle gezinnen voldaan

De kascontrolecommissie bedankt de penningmeester voor het bijhouden en verzorgen van de
administratie in het afgelopen jaar.

Karin Weel
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