Beleidsplan Stichting
Vrienden Bernadetteschool
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1.

Inleiding

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Stichting Vrienden Bernadetteschool het actuele
beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 februari 2016. Het
beleidsplan wordt jaarlijks aangepast.
De Stichting is voorgekomen uit het “Dorpsplan Loo 2013-2025 UT GEET LOOS!” Deze is begin 2014
gepresenteerd aan de Loose bevolking en de Wethouder in het bijzijn van meerdere raadsleden.
Tijdens het opstellen van het Dorpsplan kwam duidelijk naar voren dat het behoud van de
Bernadetteschool voor de leefbaarheid van Loo, het belangrijkste prioriteitspunt is.
Het behoud van de school zorgt ervoor dat de samenstelling van de Loose bevolking niet vergrijst.
Hierdoor blijft het dorp ook in de toekomst aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Hierdoor blijft er ook voor
alle verenigingen in Loo een gezonde aanwas, zodat het verenigingsleven ook niet opdroogt. Immers,
wie de jeugd heeft de toekomst!

2.

Strategie

2.1

Kernprincipes van de instelling

Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven is de stichting voortgekomen uit het Dorpsplan ‘UT GEET
LOOS’ met als hoofddoel de leefbaarheid in het dorp Loo te behouden en daar waar mogelijk te
versterkten. Immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!!
Uit het dorpsplan kwam naar voren dat het voor onder andere de andere verenigingen in het dorp
zoals: sportvereniging s.v. Loo, muziekvereniging Excelsior en schutterij Willem Tell, van cruciaal
belang is dat de school blijft om vergrijzing en teruglopend leden aantal tegen te gaan.
Statutaire doelstelling
“De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt.
A) Het verlenen van ondersteuning aan de basisschool “Bernadetteschool” te Loo, gemeente
Duiven, hierna te noemen school;
B) Het scheppen en/of creëren van aanvullende, faciliteiten en/ of fondsen, zulks ter bevordering
van:
a. Het voortbestaan van de school, ten behoeve van de inwoners in het dorp Loo en de
leefbaarheid van deze gemeenschap;
b. Een optimale oefening van de onderwijstaak, overige taken en overige door de school
te behartigen belangen.
C) Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2.2

Afwezigheid winstoogmerk

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Zoals blijkt uit artikel 3.a lid 5 van de statuten ontvangen
ook de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van
het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen
personeel in dienst.
De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit zal tevens blijken uit het feit dat de
Stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.
Indien de stichting op houdt te bestaan, zal het liquidatiesaldo worden bestemd zoals beschreven in
artikel 10 de statuten.

3.

Beleid

3.1

Te verrichten werkzaamheden.

De Stichting verricht de volgende werkzaamheden of gaat de volgende werkzaamheden verrichten:


Spreekpartner naar de gemeente Duiven over het voort bestaan van de school namens het
dorp.
Ondersteuning bij evenementen om Loo te promoten. Vergelijkbaar zoals in mei 2015 “In Loo
staat iets te koop”.
Bezetting van de Gymzaal verbeteren. Hierdoor kunnen de algemene kosten dalen en kan de
gymzaal behouden blijven voor het dorp. Zodat niet alleen de school hier gebruik van kan
blijven maken maar ook bijvoorbeeld de sportvereniging en de Yoga vereniging. November
2018 hebben we ingesproken bij de gemeente om het belang van de Gymzaal voor Loo te
benadrukken. Het is meer is dan alleen een gymzaal voor de school ook andere verenigingen
maken hier gebruik van.
Verduurzamen van de school en de gymzaal. Zodat beide behouden kunnen blijven voor het
dorp. Zo hebben we een duurzaamheidsscan laten uitvoeren voor de school en gymzaal. Het
initiatief om het thema duurzaamheid te omarmen is uiteindelijk door de overkoepelende
stichting SCO R’IJssel overgenomen. Inmiddels is het dak van de Bernadetteschool aan de
kant van de Pastoorstraat voorzien van zonnepanelen. Daarnaast wordt dit thema in de
lesstof meegenomen, zodat dit bij de kinderen ook meer gaat leven
Behoud van de kwaliteit van de school en daar waar mogelijk vergroten. Het betreft een
kleine school waardoor veel van de financiële middelen opgaan aan salariskosten. Door
voorop te blijven lopen met nieuwe ontwikkelingen blijft de school aantrekkelijk voor mensen
van buiten Loo.
Opzetten / ondersteunen van projecten waarbij donaties / gelden verworven worden c.q.
kostenbesparingen worden gerealiseerd.










3.2

Werving en beheer van gelden

De Stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende
wervingsactiviteiten:




Donatie particulieren;
Donaties bedrijven;
Opzetten / ondersteuning bij projecten waarbij donaties kunnen worden verworven

Periodiek zal de penningmeester de bankmutaties bekijken en administreren. Jaarlijks zal er een staat
van baten en lasten met bijbehorende balans en toelichting worden opgesteld.
3.3

Vermogen van de instelling

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.
3.4

Bestedingsbeleid

Verzoeken om bijdrage van de stichting dienen in alle gevallen digitaal te worden ingediend via het
e-mailadres van de stichting vriendenbernadetteschool@gmail.com. Bij dit verzoek dient er tevens
aangegeven te worden waarom deze bijdrage niet van andere kunnen komen, dan wel wat de
verdeling is bij een deelbijdrage. Het dagelijks bestuur van de stichting zal de aanvragen beoordelen
en bekijken of de aanvraag past binnen de doelstelling van de statuten.

3.5

Beschikken over het vermogen van de instelling

Op grond van artikel3 lid d van de statuten van de stichting (bepaling omtrent de besluitvorming door
het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende
zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het
vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.

4.

Overige

4.1

Beschrijving administratieve organisatie

Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester en voeren het
dagelijks bestuur.
De administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester. De financiële verantwoording
van de stichting wordt jaarlijks opgesteld door de penningmeester.
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
4.2

Publicatie

Het onderhavige beleidsplan zal worden gepubliceerd op de website van de Dorpsraad Loo.
www.dorpsraadloo.nl

