Beleidsplan 2021 - 2022

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
11
Inleiding
22
Over de Stichting Vrienden van Leonardo
Assen 33
Doelstelling 34
Organisatie en gang van zaken
45
Beleid 2018 en
2019 4Bijlage – Gegevens van de stichting
4

2

1

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Vrienden van Leonardo Assen.
In verband met verschillende wijzigingen binnen het Leonardo-onderwijs, is het voor te stellen
dat de koers van de Stichting Vrienden van Leonardo mee verandert. Om deze reden is
gekozen voor een beleidsplan dat slechts 2021 en 2022 beslaat.
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Over de Stichting Vrienden van Leonardo Assen

In het voorjaar van 2009 is door het COG (Christelijke Onderwijsgroep Drenthe, thans
genoemd CKC Drenthe, Christelijke Kindcentra Drenthe) het initiatief genomen voor de
oprichting van een afdeling voor hoogbegaafde leerlingen. De keuze werd gemaakt om deze
Leonardo-afdeling te plaatsen bij Kindcentrum De Kloostertuin in Assen.
Na een grote organisatorische inspanning is de afdeling van start gegaan aan het begin van
het schooljaar 2009-2010. Tijdens het eerste gedeelte van het schooljaar zijn diverse
activiteiten opgestart. Er is onder andere sponsorcommissie in het leven geroepen. Deze werd
vrij snel omgezet naar een steunstichting: de Stichting Vrienden van Leonardo-onderwijs
Assen. Deze stichting is opgericht op 23 juni 2010. In overleg met het CKC Drenthe zijn de
statuten vastgesteld.
Sinds 2010 is er veel veranderd binnen het Leonardo-onderwijs. Dit heeft gevolgen voor de
functie van de stichting. Waar eerst verondersteld werd dat de stichting een aantal extra
activiteiten zou gaan financieren, blijkt de bijdrage echter steeds noodzakelijker. Inmiddels
financieren we onder andere structureel materialen voor de verschillende curricula.
Sinds 2017 is de stichting daarnaast ook kindsponsorbijdragen gaan ontvangen van sponsoren.
De Stichting Vrienden van Leonardo Assen heeft
zich sinds 2017 ingespannen om
gezamenlijk met sponsoren het bedrag op te brengen dat noodzakelijk is om de groepsgrootte
op de Leonardo afdeling te beperken tot 20 kinderen per klas.
In 2021 werd door CKC Drenthe bekend gemaakt dat het bedrag voor het beperken van de
groepsgrootte op de Leonardo afdeling via een andere route gefinancie
rd zou gaan worden.
Na dat nieuws hebben veel sponsoren hun overeenkomst met de stichting ontbonden.
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Doelstelling

De doelstelling van de stichting is als volgt in de statuten opgenomen:
De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen en het faciliteren van het Leonardo onderwijs voor hoogbegaafde
kinderen binnen het werkgebied van de stichting: Stichting Christelijke Onderwijsgroep
Drenthe (thans genoemd CKC Drenthe);
b. het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Tevens is in de statuten opgenomen:
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De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van
gelden en andere middelen ten behoeve van het (financieel) ondersteunen van het
Leonardo onderwijs voor hoogbegaafden.
De stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van
winst.
Het bestuur van de stichting gaat geen zodanige verplichtingen aan dat ten gevolge
daarvan een negatief vermogen van de stichting ontstaat.

Organisatie en gang van zaken

De stichting bestaat op dit moment uit 4 bestuursleden. Een van de bestuursleden is een lid
van het onderwijzend personeel. Het bestuur wordt bovendien ondersteund door enthousiaste
ouders die ondersteunen bij verschillende acties.
Het bestuur komt enkele keren per jaar bij elkaar om de lopende zaken te bespreken en de
aanvragen van bijdragen door school te toetsen.
Inkomsten komen tot nu toe via:
● Donateurs, die periodiek
of incidenteel bijdragen
● Sponsoracties
● Het partnerprogramma van Bol.com en Sponsorkliks.
● Kindsponsorgelden
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Beleid 2021 en 2022

Het financieel beleid van de stichting is gericht op een verantwoorde besteding van de giften
en sponsorgelden. Er is de afgelopen jaren voor gekozen om het team van leerkrachten binnen
de financiële mogelijkheden prioriteiten te laten stellen. Het team en bestuur dragen er
gezamenlijk zorg voor dat deze besteding binnen de doelstell
ingen van de stichting past.
Dit gebeurt door het gebruik van een stroomschema.
De stichting heeft nauwelijks eigen uitgaven. Praktisch alle inkomsten komen daardoor ten
goede aan de doelstellingen van de stichting.
De stichting stelt jaarlijks aan de hand van een begroting vast welke financiële ruimte er is. De
stichting zal geen schulden maken om de wensen te financieren.
Binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar zal door de penningmeester van de stichting
een financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar gegeven worden.
De stichting heeft per oprichtingsdatum (23 juni 2010) de ANBI-status verkregen. Daardoor is
het voor bedrijven en particulieren fiscaal aantrekkelijk om geldbedragen te schenken. Voor
verdere details omtrent ANBI wordt verwezen naar onze website en de site van de
belastingdienst (www.belastingdienst.nl).
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Bijlage – Gegevens van de stichting
Algemeen
Oprichtingsdatum: 23 juni 2010
Naam: Stichting Vrienden van Leonardo Assen
Adres: Diamantlaan 189, 9743 BE Groningen
Telefoon: 06 - 49731880
KvK nummer: 50255207
IBAN: NL77 RABO 0132 2473 05
Email: info@vvla.nl
Website:www.vvla.nl
Samenstelling bestuur
Voorzitter: Marco Haan
Secretaris: Leonoor Wijnbergen
Penningmeester: Eleonoor Tebra
Alg. bestuurslid: Joyce Rademaker-Kuipers
Alg. bestuurslid: wisselend: docent Leonardo afdeling CKC de Kloostertuin
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