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1. Inleiding
1.1 Begrippen
In dit beleidsstuk wordt een aantal begrippen gebruikt die hieronder nader
gedefiniëerd zijn:
• de Stichting: de Stichting Vrienden van Basisschool ‘t Sterrenpad;
• het bestuur: het bestuur van de Stichting Vrienden van Basisschool ‘t
Sterrenpad.;
• de school: Basisschool ‘t Sterrenpad, gevestigd te Nieuweweg 57, 9364
PB Nuis
• het schoolbestuur: het bestuur van Basisschool ‘t Sterrenpad;
• de directie: de directie van Basisschool ‘t Sterrenpad.
1.2 Inleiding
In het najaar van 2015 is de Stichting Vrienden van Basisschool ‘t
Sterrenpad opgericht.
De Stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld
Basisschool ‘t Sterrenpad financieel te steunen om voorzieningen die niet
uit de normale bekostiging kunnen worden gerealiseerd, mogelijk te
maken. Statutair is het doel als volgt geformuleerd:
“De stichting heeft ten doel a. het faciliteren van aanvullende activiteiten
ter ondersteuning van het onderwijsconcept van Basisschool ‘ t Sterrenpad
die niet uit het reguliere onderwijsbudget gefinancierd kunnen worden b.
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”
1.3 Aanleiding
Het schoolbestuur voorziet onder andere via de Rijksbijdrage in de
exploitatie(kosten) van de school. Basisschool ‘t Sterrenpad is een algemeen
toegankelijke jenaplanschool waarin gewerkt wordt aan de optimale

ontwikkeling van kinderen. Basisschool ‘t Sterrenpad staat voor brede
talentontwikkeling in een ondernemend klimaat. Er wordt nadrukkelijk
gestreefd naar integratie en inclusie van ieder kind. Het gebouw waarin de
school is gehuisvest is een inclusief kindcentrum waar onderwijs, opvang
en zorg gezamenlijk werken aan optimale ontwikkeling van kinderen. Het
is een behoorlijke opgaaf om de begroting van de school sluitend te krijgen.
Ruimte voor reserveringen, of extra ́s is er nauwelijks of niet. De school
kent al een vrijwillige ouderbijdrage. Het doel van de Stichting is om
aanvullende activiteiten ter ondersteuning van het concept van Basisschool
‘t Sterrenpad die niet uit de normale bekostiging gefinancierd kunnen
worden mogelijk te maken. Op deze manier kunnen extra ́s gerealiseerd
worden en ontstaat er wellicht ruimte op de begroting voor de
noodzakelijke reserveringen en bekostiging van de exploitatie. Bij het
schoolbestuur, het team, de directie en de MR wordt geïnventariseerd waar
de school behoefte aan heeft.
1.4 Leeswijzer
De Stichting geeft in dit beleidsplan aan op welke wijze en bij wie
(financiële) middelen geworven worden (hoofdstuk 2), waar deze middelen
voor ingezet kunnen worden (hoofdstuk 3) en hoe de relaties onderhouden
worden (hoofdstuk 4). Naast het beleidsplan stelt het bestuur een apart
aktieplan op, dat jaarlijks bijgewerkt wordt.
2. Fondsenwerving
2.1 Mogelijkheden tot fondsenwerving
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het
(mede) financieren en/of (mede)organiseren van projecten, voorzieningen
en activiteiten op ’ t Sterrenpad
Om het (mede)financieren door de Stichting mogelijk te maken probeert de
Stichting extra middelen in de vorm van geld en natura te verwerven . De
Stichting doet dit op verschillende manieren, waaronder, maar niet
uitsluitend de volgende:
• Ouders van leerlingen, oud-leerlingen en andere betrokkenen kunnen
Vriend van ‘t Sterrenpad worden. Vrienden schenken jaarlijks een
bedrag naar keuze aan de Stichting. De Stichting is door de

•
•
•
•

Belastingdienst gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI), waardoor schenkers kunnen profiteren van fiscale
voordelen.
(eenmalige) donaties: naast de donaties van de Vrienden, die jaarlijks
doneren, is het ook mogelijk (eenmalig) te doneren.
Sponsoring: De Stichting benadert instanties en/of bedrijven met de
vraag op financiële en/of op materiële wijze steun te bieden.
Subsidies: De stichting probeert via (eenmalige) subsidies financiële
of materiële middelen te verwerven.
Activiteiten: Het is ook mogelijk via activiteiten geld in te zamelen.

2.2 Wederdiensten
In overleg met het bestuur, het schoolbestuur en de directie kunnen
afspraken worden gemaakt over eventuele wederdiensten. Vrienden en
donateurs kunnen worden vermeld op de website, tenzij daar geen prijs op
wordt gesteld.
3. Inzet en beheer middelen
3.1 Wensenlijst
Er zal een inventarisatie plaatsvinden van de wensen en noden op ‘t
Sterrenpad bij het schoolbestuur, de directie, de MR en het team en zo
mogelijk ook bij de schoolkinderen. Resultaat hiervan is de wensenlijst. Zo
mogelijk wordt voor elke wens het geschatte benodigde bedrag vermeld.
De Stichting zal zo veel mogelijk van deze wensen proberen te realiseren.
Bij het vaststellen van het aktieplan zal het bestuur een weloverwogen
keuze maken voor een aantal wensen.
3.2 Realisatie van wensen
In overleg met het schoolbestuur en de directie zal de Stichting beslissen
welke wensen zij wil realiseren. Dit kunnen ook wensen zijn die niet op de
wensenlijst staan vermeld. Zaken die niet aan de school of de leerlingen ten
goede komen of die niet in overeenstemming zijn met de identiteit van de
school komen niet in aanmerking voor realisatie vanuit de Stichting.
3.3 Beheer vermogen

Uitgangspunt is dat het vermogen direct wordt besteed. Voor grotere
uitgaven zal uiteraard gespaard moeten worden. Dit gebeurt op een
gewone spaarrekening. Tijdens het sparen voor een grote wens kan er
eventueel wel een kleine wens tussendoor gerealiseerd worden. Een deel
van de middelen die bij de Stichting binnenkomen, zal gebruikt worden om
de lening voor de oprichtingskosten af te betalen (dit is een lening van het
schoolbestuur). Verder zullen uit de inkomsten ook de onkosten van de
Stichting gedekt worden. Hier valt te denken aan het drukken van folders,
bank- en websitekosten en het organiseren van wervingsacties. De Stichting
zal dit echter zoveel mogelijk op sponsoring/non-profit basis proberen te
doen. Het bestuur is onbezoldigd. Het is het streven een zo klein mogelijk
deel van de inkomsten voor deze onkosten te gebruiken. Verantwoording
over het gevoerde beleid en de inkomsten en uitgaven vindt plaats in het
jaarverslag.
4. Communicatie
Teneinde het doel van de Stichting te bereiken streven we naar een zo groot
mogelijke betrokkenheid van ouders, oud-leerlingen en oud-leerkrachten,
(lokale) bedrijven en (lokale) bestuurders. Belangrijk hierbij is dat de
verschillende doelgroepen elk op de voor hen passende wijze worden
benaderd. De Stichting streeft ernaar op een professionele manier te
communiceren met de doelgroepen.

