
Beleidsplan stichting Vrienden van basisschool De Ark in Heemstede: 

 

De Stichting Vrienden van basisschool de Ark in Heemstede is bij notariële akte op 28 juni 

2012  opgericht. In de bijlage treft u de oprichtingsakte waarin de samenstelling van het 

bestuur wordt beschreven. 

 

Doel van de stichting is het financieel ondersteunen van basisschool de Ark in Heemstede. 

 

Aanleiding voor het oprichten van genoemde stichting is gelegen in het feit dat de begroting 

van basisschool de Ark in Heemstede sterk onder druk staat als gevolg van dalende inkomsten 

(terugtrekkende overheid en daling in aantal leerlingen) en toenemende kosten.  

 

Als gevolg van het bovenstaande komt de onderwijskwaliteit steeds meer onder druk te staan. 

Zonder aanvullende financiële steun zal er moeten worden bezuinigd op onder meer de 

huidige capaciteit aan onderwijsondersteuning en de aanschaf van nieuwe verbeterde 

onderwijsmethodieken en materialen.   

 

Als antwoord op de bovengeschetste situatie is er een werkgroep in het leven geroepen welke 

uiteindelijk heeft geleid tot de oprichting van de steunstichting. De stichting houdt zich sec 

bezig met het werven van gelden ten behoeve van basisschool de Ark in Heemstede. 

 

Werving van gelden zal langs verschillende wegen plaatsvinden. Mede gezien de recente 

oprichting van de stichting zal de belangrijkste route (vooralsnog) lopen langs de direct 

betrokkenen, zijnde de ouders van de kinderen op basisschool de Ark.  Alle ouders/verzorgers 

van de schoolkinderen zullen bij aanvang van het schooljaar 2012/2013 worden 

aangeschreven met het verzoek een bijdrage/schenking te doen op het rekeningnummer van 

de steunstichting. Tevens zullen de ouders in hun hoedanigheid van werknemer of als 

betrokken ondernemer worden benaderd om vanuit het bedrijf bijdragen/schenkingen te doen 

aan de steunstichting. 

 

Naast bovengenoemde activiteiten zal het bestuur op termijn ook inzetten op aanvullende 

verkrijgingen via mogelijke subsidies, legaten en erfstellingen.   

 

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur van de stichting. Voor de 

stichting is een aparte rekening geopend bij de ABN AMRO Bank in Heemstede waarop en 

waarvan alle ontvangsten en betalingen zullen worden verricht. 

 

Voor wat de besteding van het vermogen van de stichting betreft geldt dat de school/directie 

een aanvraag voor financiële steun kan doen bij het bestuur van de stichting. Het bestuur zal 

voor zover mogelijk deze gelden ter beschikking stellen. De kwaliteit van het gevraagde 

wordt niet inhoudelijk getoetst door het stichtingsbestuur, maar wordt gecontroleerd via de 

Medezeggenschapsraad en middels een jaarlijkse publicatie/verantwoording van de 

bestedingen in de schoolkrant (zie onder ‘Administratie’). 

 

Administratie: 

 

Het bestuur (lees de penningmeester) draagt zorg voor een zorgvuldige administratie van alle 

inkomsten en uitgaven. 

 



Jaarlijks vóór 1 juni stelt de penningmeester over het voorafgaande boekjaar een balans, een 

verlies- en winstrekening en de daarbij behorende toelichting op en legt deze ter vaststelling 

aan het bestuur voor. Deze jaarstukken kunnen door een door het bestuur aangewezen 

deskundige worden gecontroleerd. Het bestuur heeft de verplichting het jaarverslag, de balans 

en de verlies- en winstrekening jaarlijks, na vaststelling hiervan, te publiceren in de 

schoolkrant van basisschool de ARK. 

 

Aan de leden van het bestuur wordt geen loon toegekend. De leden van het bestuur hebben 

recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

 

 

 


