
Oudervereniging GBS 't Haegje vzw
Ond.nr. 0477-981-455
Verhaegenlaan 7
3150 Haacht

BEGROTING 01/09/2017 - 31/08/2018

Begroting van ontvangsten en uitgaven

Uitgaven Ontvangsten Saldo
Uitleg

Omschrijving Bedrag Omschrijving Bedrag

Opvang 10,000.00 € Opvang 24,500.00 € 14,500.00 € Op basis van schooljaar 2016-2017

Educatieve uitstappen 2,500.00 € Educatieve uitstappen 0.00 € -2,500.00 € Budget van 10 euro per leerling.  Afspraak werd gemaakt om dit te besteden aan de sportactiviteiten.

Kerstkaartenactie 3,500.00 € Kerstkaartenactie 5,000.00 € 1,500.00 € Op basis van vorige kerstkaartenactie - kosten wat hoger, opbrengsten wat lager ingeschat

Boekenbeurs 0.00 € Boekenbeurs 0.00 € 0.00 € Geen boekenbeurs dit jaar.

Tijdschriften 0.00 € Tijdschriften 0.00 € 0.00 € Wordt niet meer voorzien

Zwemlessen 2de leerjaar 600.00 € Zwemlessen 2de leerjaar 0.00 € -600.00 €

Spaghetti-avond 1,000.00 € Spaghetti-avond 5,000.00 € 4,000.00 € Op basis van vorig schooljaar

Fotograaf 0.00 € Fotograaf 1,500.00 € 1,500.00 €

Familie-activiteit (halloweentocht) 400.00 € Familie-activiteit 1,000.00 € 600.00 € Op basis van schooljaar 2014-2015. Toen was de winst 780 €...

Paasactie 650.00 € Paasactie 1,200.00 € 550.00 € Op basis van schooljaar 2016-2017

Schoolfeest 3,250.00 € Schoolfeest 4,250.00 € 1,000.00 € Kosten gebaseerd op vorig schooljaar; mikken op 1,000 euro opbrengst

catering (incl. ijs of popcorn) 1,900.00 €

huur tenten en geluidsinstallatie 650.00 €

werkbudget voor activiteiten/springkastelen 700.00 €

Sint 1,130.00 € Sint 0.00 € -1,130.00 €

Spel- en educatief materiaal 1,700.00 € Spel- en educatief materiaal 0.00 € -1,700.00 € Zelfde budget als vorig schooljaar.

Fietsjes voor de kleuters 1,500.00 € Fietsjes voor de kleuters 0.00 € -1,500.00 € Was vorig jaar al gevraagd, maar niet gekocht want nog geen afdak.  Apart budget blijft behouden.

Speelplaats kleuterschool 15,000.00 € Speelplaats kleuterschool (zandbak) 0.00 € -15,000.00 € Alternatief voorzien voor de zandbak.

Speelplaats lagere school 15,000.00 € Speeltoestel lagere school / kleuterschool 0.00 € -15,000.00 € Nieuwe speeltoestellen.

Website, reclame en PR 700.00 € Website, reclame en PR 0.00 € -700.00 € Op basis van vorig schooljaar

Bank (kost) 75.00 € Bank (interest) 30.00 € -45.00 € Op basis van vorig schooljaar

Andere uitgaven 4,020.00 € Andere ontvangsten 125.00 € -3,895.00 €

Aankoop fluovestjes 0.00 € Verkoop fluovestjes 35.00 € 10 fluovestje aan 3.5 € per stuk

Uitbreiden schoolbibliotheek 2,500.00 € Voor aankoop van tablets in de kleuterschool + boeken.  Juf Sofie (zorg) zorgt hiervoor.

Nieuwjaarsbrieven 0.00 € Nieuwjaarsbrieven 0.00 € Wordt niet meer voorzien

Aankoop turn-T-shirts 0.00 € Verkoop turn-T-shirts 90.00 €

Verzekering 250.00 € Op basis van vorig schooljaar.

Cadeau's jarige kleuters 150.00 € Zelfde budget als vorig schooljaar.

T-shirts voor de 6de jaars 70.00 € Kost van vorig + huidig schooljaar

Kosten grootouderfeest 50.00 €

Onkosten oudervereniging 500.00 €

Overige 500.00 €

Totaal uitgaven 61,025.00 € Totaal ontvangsten 42,605.00 € -18,420.00 €

We voorzien geen budget meer voor Tutti Frutti, maar in de plaats daarvan willen we dit geld besteden aan 
zwemlessen voor het 2de leerjaar, zodat zowel 1ste als 2de leerjaar gratis is voor de ouders.

Opbrengst van schooljaar 2015-2016 was 1,500 € (voor klasfoto's en individuele foto's). Nu hetzelfde voorzien, 
maar ook de opbrengst van de foto's van 2016-2017 is nog voor ons...

80 € per klas (8 klassen voor kleuters en 1-2-3LJ), 240 € voor een activiteit voor 4-5-6LJ en 250 € voor aankopen 
in Colruyt (obv vorig schooljaar)

Op basis van vorig schooljaar. Geen aankoop van nieuwe T-shirts nodig.

Reserve-budget: eventueel aankoop nieuwe kassa, muziekinstallatie kleuters, broodmanden lagere school en 
andere…
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