Oosterwolde, 18-10-2018

Betreft; inkomstendaling OV en ouderbijdrage 2018-2019

Beste ouder/ verzorger,
Hierbij willen wij u graag informeren over de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 20182019.
Kinderen zijn natuurlijk op school om te leren, maar af en toe moet er ook de mogelijkheid zijn
om te ontspannen en om leuke dingen te ondernemen, zoals; Sinterklaas en kerstviering, het
lichtjesfeest, Koningsspelen, laatste schooldag en andere activiteiten.
Om de kinderen iets extra’s te kunnen bieden, is er destijds een ouderbijdrage in het leven
geroepen.
Met uw vrijwillige bijdrage worden activiteiten betaald die niet door school/ overheid vergoed
worden.
Actuele situatie OBS Buttinga/ gemeente
Vanaf 2019 is er een grote wijziging in de inkomstenbron van de oudervereniging. De
afgelopen jaren bestonden de inkomsten van de oudervereniging voor 2/3 deel uit de
opbrengsten van het oud papier (Omrin, een bijdrage van de gemeente). Deze gemeentelijke
regeling is op 01/09/2018 afgelopen en wordt niet verlengd. Dit houdt in dat met ingang van
dit schooljaar de inkomsten hieruit nog 50% zullen zijn en in het jaar 2020 zal dit nog 25% zijn.
Het jaar daarop stopt de regeling in zijn geheel.
Om concreter te zijn; de opbrengsten van het oud papier zijn gemiddeld tussen de €4500 en
€5200 per jaar. De opbrengst van de ouderbijdrage is gemiddeld €1500 per jaar. De kosten
van de duurste activiteit (Sinterklaas) is gemiddeld tussen de €800 en €900.

We zullen daarom dit jaar (nog) beter nadenken over de keuzes die we maken voor de
activiteiten. En we starten met acties/activiteiten om geld in te zamelen voor de activiteiten.
Door de inkomstendaling is het van groot belang dat u de ouderbijdrage betaalt.

Wilt u de ouderbijdrage overmaken voor 1 November!
De ouderbijdrage is 15 euro per kind. U mag dit overmaken op rekeningnummer:
NL93 RABO 0349 9666 21 t.n.v. oudervereniging OBS Buttinga.
U mag de betaling doen onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep(en)
waarin hij/zij zit.

Alleen met uw ouderbijdrage blijft het mogelijk om sportieve activiteiten en andere festiviteiten
te blijven organiseren.

Bij voorbaat dank,
Oudervereniging OBS Buttinga

