BELEIDSPLAN 2018-2019
Stichting vrienden van de Bosch en Hovenschool
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1. Inleiding
De Bosch en Hovenschool te Heemstede is een Christelijke basisschool. Vanuit de overheid,
de gemeente Heemstede en de overkoepelende Stichting Salomo, waar de basisschool
onder valt, worden er geldmiddelen beschikbaar gesteld om het onderwijs te verzorgen.
Desondanks zijn er ieder schooljaar noodzakelijk geachte investeringen waar geen
budgetten voor zijn via bovengenoemde partijen. Denk bijvoorbeeld aan het schoolbreed
investeren in digitale schoolborden. Om juist dat soort (grote) investeringen mogelijk te
kunnen maken is de Stichting vrienden van de Bosch en Hovenschool opgericht. In dit
beleidsplan leest u hier alles over.
De Stichting Vrienden van de Bosch en Hovenschool (“Stichting”) is voornemens de status te
verkrijgen van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Stichting vrienden van de Bosch en Hovenschool,
Namens haar Roelof ten Broeke
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2. Ontstaan
De Stichting is opgericht op 5 november 2004 ten overstaan van notariskantoor Krans
Helmig Stuijt te Haarlem. Bij akte van 13 april 2018 heeft er een statutenwijziging plaats
gevonden ten overstaan van notariskantoor Clercx te Haarlem.

3. Doelstelling en doelgroep
Het doel van de Stichting is het werven van gelden ten behoeve van de Christelijke
Basisschool “Bosch en Hovenschool“ gevestigd in de gemeente Heemstede. Deze financiële
middelen worden aangewend om een bijdrage te leveren aan het bevorderen of
vergemakkelijken van het onderwijs en (na) schoolse activiteiten in de ruimste zin des
woords.
Belangrijkste voorwaarde voor het toekennen door de Stichting van een investering voor
een bepaalde activiteit, project of materialen is dat deze ten goede komen aan alle
leerlingen van de Bosch en Hovenschool.

4. Werkwijze
De Stichting Vrienden van de Bosch en Hovenschool beheert en houdt toezicht op de
vrijwillige activiteitenbijdrage en de investeringsbijdrage.
De activiteitenbijdrage is bestemd voor de normale jaarlijks terugkerende gerichte
activiteiten zoals het schoolreisje, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en dergelijke. Dit zijn dus
specifiek bepaalde activiteiten waar een gerichte prestatie voor de leerlingen tegenover
staat.
Naast de activiteitenbijdrage vraagt de Stichting alle ouders ieder schooljaar om een
vrijwillige donatie onder de noemer investeringsbijdrage.
De investeringsbijdrage wordt gebruikt voor zaken die (jarenlange) toegevoegde waarde
hebben voor alle kinderen en waarvoor vanuit de overheid, de gemeente en Salomo geen
budget is. Voorbeelden zijn: de aanschaf van digitale schoolborden, het opknappen en
vervangen van beide schoolpleinen, de lange termijn investering in de schoolbibliotheek,
spelmateriaal voor de gymzaal, muzieklessen voor alle kinderen en buitenspeelgoed.
Het betreft hier vrijwillige donaties voor investeringen waarvan op voorhand niet duidelijk is
waar de bijdrage uiteindelijk voor gebruikt zal gaan worden. Dit kan ieder schooljaar
verschillen.
Jaarlijks wordt door het Stichtingsbestuur met de schooldirectie overlegd over, door de
schooldirectie, gewenste ondersteuningsdoelen, die passend moeten zijn binnen de
doelstelling van de Stichting. Daartoe stelt de schooldirectie een prioriteitenlijst met wensen
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op, met de bijbehorende begroting, welke vervolgens in overleg met het Stichtingsbestuur
door/via de schooldirectie gerealiseerd worden.
Daarnaast kan de Stichting ook zelf initiatief nemen voor het actief ondersteunen van
doelgerichte (na) schoolse activiteiten etc.

5. Aanvraag investeringen 2018-2019
Het bestuur ontving van de directie de aanvraag ‘Stichting Vrienden van de Bosch en
Hovenschool Schooljaar 2018 – 2019’. Voor het komende schooljaar zullen de bestuursleden
hun goedkeuring moeten geven aan (onderdelen van) deze investeringsaanvraag.
Onderwerp
Muziekonderwijs
De bijdrage van de gemeente voor het muziekonderwijs bedraagt € 4480,-Daarvoor kunnen we twee blokken met de bijdrage van de Stichting (voor onder- en
bovenbouw) van 9 á 10 lessen laten geven.

Gevraagd
€ 1.500,-

Bibliotheek
Investering in nieuwe boeken

€ 4.100,-

Extra hygiëne maatregelen toiletten

€ 2.160,-

Techniekmateriaal groep 1 tot en met 8
Ter aanvulling op de materialen die aangeschaft zijn in schooljaar 2017-2018 (zie bijlage)

€ 2.000,-

2x Party tenten voor o.a. eindejaarsfeest
https://www.koop-een-partytent.nl/Easyup3x3mzwartPVCzonderzijwanden

€ 650,-

Totaal

€ 10.410,-

6. Financiën en beloningsbeleid
De Stichting is afhankelijk van financiering door een groot aantal donateurs die haar een
warm hart toedragen. Primair zijn dat ouders/verzorgers van de leerlingen door middel van
de jaarlijkse vrijwillige investeringsbijdrage, en dat kan worden aangevuld door middel van
structurele of incidentele sponsoring door bedrijven, legaten etc.
Financiële verantwoording Schooljaar 2016 – 2017
http://boschenhovenschool.nl/wp-content/uploads/2018/04/Financi%C3%ABleverantwoording-Stichting-Vrienden-van-de-Bosch-en-Hovenschool....pdf
De bestuursleden zijn allen vrijwilligers die geen vergoeding of beloning krijgen voor hun
werkzaamheden. Slechts eventuele gemaakte kosten die voor rekening zouden moeten
komen van de Stichting worden vergoed.
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7. Het bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit minimaal drie personen en maximaal vijf personen
en is samengesteld uit de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) en een
vertegenwoordiging van de ouderleden van de Oudercommissie (OC).
Het bestuur van de Stichting vrienden van de Bosch en Hovenschool bestaat uit de
navolgende leden:
2017-2018
Robbert Schravendijk (MR) – voorzitter
Suzan Hooij - Uittenbogaard (OC) – penningmeester
Wieger ten Have (MR) – secretaris
Ton Hubregtse (MR)
Roelof ten Broeke (OC)

2016-2017
Robbert Schravendijk (MR) – voorzitter
Willem van der Meulen (OC) - penningmeester
Wieger ten Have (MR) – secretaris
Ton Hubregtse (MR)
Roelof ten Broeke (OC)

8. Overzicht gegevens Stichting
Naam:
RSIN/fiscaal nummer:
KVK nummer:
Email:
Website:

Stichting Vrienden van de Bosch en Hovenschool
813937279
34216016
vriendenboschenhovenschool@gmail.com
http://boschenhovenschool.nl/stichting-vrienden-van-de-bosch-enhovenschool/

Verslag van de uitgeoefende activiteiten Schooljaar 2016 – 2017
http://boschenhovenschool.nl/wp-content/uploads/2018/04/Verslag-van-de-StichtingVrienden-van-de-Bosch-en-Hovenschool-2016-2017-....pdf
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Bijlage bij de investeringsaanvraag techniek
Groep 1/2
Kleutermagneerset €31,45
http://www.schoolmaterialen.nl/spel-ontwikkeling/constructie-entechniekmaterialen/elektriciteit-magnetisme-en-elektromagnetisme/kleutermagneetset.html
Crazy forts € 62,22
Crazy forts werkkaarten €18,15
https://www.heutink.nl/artikel/100_577029
https://www.heutink.nl/artikel/100_098300
Smartmax bouwen magneet staven €99,95
http://www.schoolmaterialen.nl/spel-ontwikkeling/constructie-entechniekmaterialen/bouw-en-constructiemateriaal/smartmax/smartmax-mega-ballrun.html
Groep 3
Opwinddynamo €69,95
https://www.pmot.nl/winkel/gigo-7326-opwind-dynamo/
Groep 4
Bruggen bouwen €129
http://www.schoolmaterialen.nl/spel-ontwikkeling/constructie-entechniekmaterialen/bouw-en-constructiemateriaal/tomtect/tomtect-1000.html
Groep 5
IQ key €122,25
https://www.pmot.nl/winkel/iq-key-perfect-1000/
Groep 6
Ruimte voertuigen €126,50
https://www.pmot.nl/winkel/gigo-7337-ruimte-voertuigen/
Groep 7
Mars explorer €79,95
http://www.schoolmaterialen.nl/spel-ontwikkeling/constructie-entechniekmaterialen/bouw-en-constructiemateriaal/geosmart/geosmart-mars-explorer.html
Groep 8
Makey makey € 24,83 x 4 = €99,32
https://www.bol.com/nl/p/makeymakey/9200000057486192/?Referrer=ADVNLGOO002008O-G-38243213445-S299684798382-9200000057486192
totaal: € 838,74
Aanvullend tot €1000 voor het aanschaffen van opbergboxen
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