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1. Inleiding 

 

De Stichting Vrienden van De Fontein richt zich op basisschool De Fontein in Rotterdam en haar 

leerlingen. De Stichting is opgericht op 8 april 2016. In dit beleidsplan wordt beschreven welke 

activiteiten de Stichting ontplooit. Dit beleidsplan geldt in principe voor het schooljaar 2016/2017 

en is vastgesteld door het bestuur van de Stichting in de vergadering van 11 november 2016. De 

raad van advies heeft advies uitgebracht.  

 

 

2. Bestuur 

 

Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting en neemt de besluiten. Daarbij geldt een meerderheid  

van stemmen. Het bestuur vergadert minstens drie keer per jaar en maakt jaarlijks een verslag.  

 

Samenstelling bestuur op 1 september 2016:  

- Edwin Korving – voorzitter 

- Oscar Busman – secretaris 

- Annemieke Kolle – penningmeester 

- Nursel Topal  

 

 

3. Raad van advies 

 

De raad van advies houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van 

zaken. Zij adviseert het bestuur.  

 

Samenstelling Raad van advies op 1 september 2016: 

- Sabine van Dijk 

- Marc Haantjes 

- Leontine van der Wel 

 

 

4. Doelstelling 

 

Zoals vastgelegd in de statuten hanteert de Stichting de volgende doelstelling:  

 

a. het bijdragen aan activiteiten ten behoeve van een goede gemengde buurtschool met alle 

daarbij behorende aspecten, met name door het aantal en niveau activiteiten en lessen, 

waarbij voor alle doelgroepen aandacht wordt besteed aan hun specifieke wensen en 

behoeften ter ondersteuning en in lijn met de integratie gedachte/doelstelling van de 

Fontein; 

b. het coordineren en stimuleren van activiteiten van de Fontein ten behoeve van de 

leerlingen; 

c. het bevorderen van de (leef)omgeving waarbinnen de Fontein opereert, 

d. en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin van het woord.  

 

De formele doelstelling van de Stichting laat ruimte om De Fontein en haar leerlingen op vele 

verschillende manieren te steunen. In de eerste plaats zal de Stichting zich echter richten op de 

ondersteuning van individuele leerlingen waarvan de ouders niet voldoende financiële draagkracht 

hebben hun kinderen mee te laten doen aan alle activiteiten van de school zoals het schoolreisje en 

schoolkamp.  

 

De statuten laten ook ruimte voor de stichting om de school te ondersteunen als het gaat om 

zaken die niet uit het normale onderwijsbudget bekostigd kunnen worden. Dat kan een speeltoestel 

zijn, bijzonder lesmateriaal, een uitstapje of zelfs een leerkracht.   

 

 



5. Ondersteunen in 2016/2017 

 

Steun aan ouders 

In het schooljaar 2016/2017 zal de Stichting voor zover de financiën dat toelaten bijspringen als 

ouders de kosten van activiteiten van de school niet kunnen betalen. De locatieleider van De 

Fontein bemiddelt hierin. Zij wijst ouders erop dat zij gebruik kunnen maken van de Stichting en zij 

adviseert de Stichting over het toekennen van de financiële ondersteuning. Het bestuur van de 

Stichting hanteert geen inkomenstoets of andere kaders en gaat uit van het oordeel van de 

locatieleider en zal haar desgewenst vragen extra informatie te verstrekken. Voor deze aanpak is 

gekozen met het oog op de privacy. In de loop van 2016 zal het bestuur beoordelen of deze 

aanpak werkt. 

 

Andere zaken 

Mocht de begroting daar ruimte voor laten dan kan de Stichting ook anders zaken financieel 

ondersteunen zolang ze te maken hebben met de school. Bij het schrijven van dit beleidsplan zij er 

nog geen concrete zaken die daarvoor in aanmerking komen.  

 

 

6. Werven van fondsen   

 

Donaties 

Het bestuur zal de ouders, oud-leerlingen en opa's en oma's oproepen om te doneren aan de 

Stichting.  

 

Contributie 

Er komt een mogelijkheid om vriend van de Fontein te worden voor 25 euro per jaar. Vrienden 

ontvangen ieder jaar een mail met het verzoek de contributie over te maken en als zij daar prijs op 

stellen het jaarverslag en beleidsplan.   

 

Bijzondere acties 

Een paar keer per jaar organiseert de Stichting speciale acties om gelden te werven. Daarbij kan 

gedacht worden aan een sponsorloop of rommelmarkt. Daarbij worden ook ouders en leerlingen 

van buiten de stichting betrokken.  

 

Werven bij andere fondsen 

Het bestuur zal zich mogelijk ook inzetten om voor bijzondere projecten van De Fontein subsidie 

aan te vragen bij andere fondsen en zo op te treden als belangenbehartiger van De Fontein. 

Daarbij wordt bewaakt in hoeverre het bestuur verantwoordelijk kan zijn voor de juiste besteding 

van de gelden en dat de gelden van de stichting en de subsidiegelden niet vermengd raken. 

 

 

7. Verslaglegging en communicatie 

 

Het bestuur zal op verschillende manieren communiceren over haar bestaan en haar 

werkzaamheden. Op de website van de school en in de wekelijkse woensdagbrief van De Fontein 

zal het bestuur regelmatig verslag doen van haar activiteiten. 

Jaarlijks doet de Stichting verslag van haar activiteiten en financiële positie te beginnen met het 

schooljaar 2016/2017. Dit jaarverslag wordt per e-mail verspreid onder de Vrienden van de Fontein 

en ouders die zich daarvoor hebben opgegeven. Aan het begin van ieder schooljaar wordt een 

beleidsplan gemaakt.  

 

 

8. Financiën 

 

De Stichting zorgt jaarlijks voor een sluitende begroting. Dat betekent dat er niet meer uitgegeven 

kan worden dan er binnenkomt. De Stichting streeft ernaar in het eerste jaar van haar bestaan een 

gezonde reserve op te bouwen, waarop de komende jaren kan worden teruggevallen om de vaste 

lasten te kunnen dragen.  



 

De Stichting heeft vier bronnen van inkomsten: 

- Eenmalige donaties 

- Contributie van vrienden 

- Opbrengsten van bijzondere acties  

- Interest op het vermogen 

 

Op dit moment heeft de Stichting jaarlijks de volgende vaste lasten: inschrijving Kamer van 

Koophandel en kosten van de bankrekening. Deze kosten bedragen in totaal zo’n 150 euro. 

 

 

9. ANBI-status 

 

De Stichting wil graag de ANBI-status verwerven, de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Door deze status is het mogelijk aan de stichting fiscaal aftrekbare giften te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Vrienden van de Fontein 

Hoyledestraat 25, 3036 LP Rotterdam 

vriendenfontein@gmail.com 

 

KvK-nummer 28117005 

Bankrekening NL64 TRIO 0390 2128 14 

 

 

 


