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1. Balans schooljaar 2020/2021 
 

 Balans 

 01/08/2020 31/07/2021   01/08/2020 31/07/2021 

       
    Kapitaal  4.374 6.333 
Rekening 
OC 
 

 4.374 
 
 

   6.333 
 

    

           
       
    Positief 

Resultaat 
  (1959) 

 
       
 
 
 

 4.374             6.333  
 

       5.851     6.333 

 

2. Toelichting balans 
 
De OuderCommissie (OC) van de School voor Jong Talent (SvJT) heeft een rekening bij het 
conservatorium, geen kasgeld en geen bankpas.  
 
De financiën lopen uitsluitend via de financiële administratie. Op verzoek van de penningmeester 
wordt inzage gegeven in het grootboek en van alle declaraties en mutaties. Contactpersoon is 
Madeleine Belinfante.  

 

Het kapitaal aan het eind van elk schooljaar is het rekening saldo aan het begin van het 
schooljaar min of plus het resultaat. De inkomsten en uitgaven zijn gegeven in de 
resultatenrekening. Het saldo van de rekening mag worden aangewend overeenkomstig het 
Regelement van de OC SvJT. 
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3.1 Resultatenrekening schooljaar 2020/2021 

Introduction activity 0     
Gala 0    
Valentijn rozen 932    
Christmas decorations 0    
Graduation + books 760    
Slotauditie 110    
Activity primary school 0   
Parent evening 0 Ticket sales gala 0 
Ballet class parents 0 Parent contrib.  (85 x)        3.800 
OC cost 40  Result 1.959 
  1.8422   5.759 

3.2 Begroting schooljaar 2020/2021 
Introduction activity 1.450     
Gala 2.500    
Valentijn rozen 100    
Christmas decorations 0    
Graduation + books 600    
Slotauditie 200    
Activity primary school 173    
Parent evening 200 Ticket sales gala         650 
Ballet class parents 50 Parent contrib.  (110 x)        4.950 
OC cost 150 Result  
Remaining 2019-2020         177           
  5.600   5.600 

 

3.3 Begroting schooljaar 2021/2022 
Introduction activity 2.500     
Gala 2.500    
Christmas treat 150   
Valentijn rozen 100    
Christmas decorations 0    
Graduation + books 800    
Slotauditie 200    
Activity primary school 200         
Parent evening 259 Ticket sales gala         0 
Ballet class parents 50 Parent contrib.  (110 x)        4.950 
OC cost 150 Result 2020-2021 1.959 
  6.909   6.909 
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4.    Toelichting resultatenrekening 
 
In het schooljaar 2020/2021 waren de inkomsten lager. Er waren minder ouders die de 
ouderbijdrage betaalden, waarschijnlijk vanwege de lockdown en de activiteiten die niet 
doorgingen. Ook leverde de kaartverkoop van het kerstgala niets op omdat deze niet plaats vond 
vanwege de lockdown en maatregelen rondom Corona.  
 
De uitgaven van de OC waren een stuk lager dan begroot, waardoor er een groot verschil is 
ontstaan tussen inkomsten en uitgaven. De grootste uitgaven voor de OCT waren de chocolade 
voor Valentijn en de boeken voor de eindexamen kandidaten. 
 
Aan het begin van het schooljaar 2021/2022 zal de introductie activiteit voor de leerlingen 
wederom niet doorgaan vanwege de maatregelen rondom Corona. Ook is het niet zeker of het 
gala in februari 2022 kan door gaan. De begroting van 2021/2022 zal om die reden dan ook veel 
soberder zijn ingericht. 
 
Annemarie Oerlemans, september 2021 
 


