Beleidsplan 2014 – 2015
inhouden en buiten de structurele financiering
van de school vallen.

Inleiding
De Fredericusschool krijgt geld van de overheid
om het onderwijs, met wat daarbij komt kijken,
te bekostigen. Docenten worden betaald,
een schoolgebouw onderhouden en lesmaterialen
worden aangeschaft. Dit is structurele
financiering.

• Uiteraard werkt de stichting zonder winstoogmerk en worden geen andere doelen dan
hierboven beschreven, bekostigd. Slechts
noodzakelijk gemaakte kosten die in
rechtstreeks verband staan met onze
hoofddoelstelling worden vergoed.

Daarnaast is voor extra wensen steeds minder
geld, voor zaken waarvan we vinden dat die
eigenlijk normaal zijn. Denk aan zaken die
bijdragen aan een brede ontwikkeling van
de leerlingen als ook de buurtkinderen: fraaie
speeltoestellen op het schoolplein.

Het doel van de stichting
De Stichting heeft ten doel:
 Bij te dragen aan de kwaliteit van de
Fredericusschool en de bijbehorende
schoolomgeving door middel van het verlenen
van financiële steun aan projecten en
voorzieningen voor school- en buurtkinderen
alsmede het verrichten van al hetgeen met het
voorgaande verband houdt of dit bevordert.
Beoogde doelgroep:
 De school- en buurtkinderen die gebruik
maken van de omgeving van de
Fredericusschool vormen onze doelgroep. De
school beschikt over een open schoolplein dat
ook buiten schooluren intensief wordt gebruikt
als speelplek.
Uitgangspunten en kernbeginselen
 Projecten waarvoor steun wordt gevraagd
moeten een relatie met de school en haar
omgeving hebben, een kwaliteitsverbetering
voor de leerlingen en/of buurtkinderen

Werkzaamheden
Inzamelen financiële middelen
 het werven van donoren onder de
(groot)ouders van (ex) leerlingen en
buurtkinderen;
 het werven sponsoren onder bedrijven in de
omgeving;
 het organiseren van sponsoractiviteiten op en
rond de school;
 de stichting zoekt en neemt ook anderszins
schenkingen en legaten aan.
Organisatorische werkzaamheden
 Verder uitbouwen van de website.
 ANBI status realiseren.
 Uitwerken actieplannen, documentatie en
procedures.

www.vriendenfredericusschool.nl

Huidige projecten waarvoor fondsen worden
ingezameld:

Financiële situatie

 een tweede, groot, speeltoestel voor de
oudere kinderen;
 inrichting van de Natuur- en ontdektuin, met
insectenhotel;
 muurschilderproject;
 inrichting moestuin.

Startbudget

Richtlijnen voor projecten
 Projecten mogen enkel ingebracht worden
door leerlingen, buurtkinderen, ouderraad en
buurtvereniging via een projectformulier.
 Beoordeling van projecten vindt plaats langs
de volgende richtlijnen:
Draagt het project bij aan de kwaliteit
van de leer en/of speel omgeving?
Ligt het project buiten de schoolse
verantwoordelijkheid?
Is het project niet in strijd met het beleid
van de school, de MR, de scholenkoepel
Delta en buurtbelangen?
Sluit het project aan bij de behoeften van
de leerlingen en/of buurtkinderen?
Draagvlak: zijn er voldoende kinderen die
profiteren van het project?
Indien bovenstaande vragen met 'ja' kunnen
worden beantwoord, zal de stichting een
projectaanvraag kunnen honoreren. Op basis van
de beschikbare middelen en prioriteitenstelling
zal toewijzing van een project plaatsvinden.

Het startbudget van de stichting bedraagt circa
€ 1.200,- en is afkomstig van eerder gehouden
sponsoracties.
De Jantje beton actie van najaar 2013 heeft
€ 1.769,60 opgebracht.
Aanvangskosten
De aanvangskosten voor oprichting, communicatie
en dergelijke zijn, mede dankzij veel natura
bijdragen, beperkt gebleven tot € 261,66.
Doelstelling
Het streven is om eind 2014 tenminste € 12.500,ter beschikking te hebben voor de actuele
projecten.
De stichting zal de inkomsten direct besteden
voor de doelstelling en geen vermogen gaan
opbouwen, anders dan:
 direct gericht op de realisatie van een project.
 Het aanhouden van een beperkte reserve voor
reguliere terugkomende kosten.
Fondsenverwerving
Voor het behalen van de financiële doelstelling
zijn gestart of staan gepland:








wervingsactie donateurs;
bedrijven donateurs actie;
doorlopende inzameling van lege flessen;
deelname kleding inzameling ‘bag to school’;
deelname Jantje Beton loterij;
sponsorloop;
diverse subsidie aanvragen;

Beheer van de financiële middelen
De stichting heeft een ING betaal- en
spaarrekening. Voor de inning van donateursbijdragen is er een Sepa incassocontract.
Er zal niet worden belegd.
Verantwoording

Organisatie-structuur
Het oprichtingsbestuur bestaat uit de volgende
personen met genoemde taakverdeling:
– Petra Schipper, voorzitter;
– Mons Stolper, secretaris;
– Harald Hendriks, penningmeester;

Het beleidsplan, de begroting, de jaarrekening en
balans zullen jaarlijks openbaar gemaakt worden
middels integrale plaatsing op de website en
opname van een samenvatting in het jaarverslag
dat wordt verzonden aan de stakeholders.

www.vriendenfredericusschool.nl

