
Beleidsplan	  Stichting	  Vrienden	  van	  de	  Schoolvereniging	  Eben	  Haëzer.	  
Actualisatie	  door	  het	  bestuur:	  2021	  
	  
Doel	  en	  missie:	  
De	  stichting	  Vrienden	  van	  de	  Schoolvereniging	  Eben	  Haëzer	  (verder	  te	  noemen	  de	  
stichting)	  stelt	  zich	  ten	  doel:	  
Het	  geven	  en	  verlenen	  van	  financiële	  en	  adviserende	  ondersteuning	  aan	  de	  onder	  het	  
bestuur	  van	  de	  Vereniging	  voor	  Protestants	  Christelijk	  Basis	  Onderwijs	  ‘Ichthus’	  te	  
Huizen	  (hierna	  te	  noemen	  Ichthus)	  staande	  scholen,	  ten	  behoeve	  van	  onderwijskundige,	  
pedagogische	  en/of	  andere	  activiteiten,	  passend	  binnen	  de	  doelstelling	  van	  Ichthus.	  
	  
De	  stichting	  beoogt	  niet	  het	  streven	  naar	  winst.	  	  
	  
Algemeen	  beleid:	  
Om	  dit	  doel	  te	  realiseren	  is	  het	  van	  belang	  dat	  de	  stichting	  de	  behoeften	  van	  leerlingen,	  
medewerkers,	  directie	  en	  bestuur	  van	  Ichthus	  volgt.	  
	  
De	  stichting	  realiseert	  dit	  door:	  

-‐ Minimaal	  twee	  maal	  per	  jaar	  te	  vergaderen	  in	  het	  bijzijn	  van	  één	  lid	  van	  de	  raad	  
van	  toezicht	  en	  één	  lid	  van	  het	  bestuur	  van	  Ichthus;	  

-‐ Het	  regelmatig	  zich	  laten	  informeren	  door	  het	  management	  van	  Ichthus	  scholen;	  
-‐ Het	  kennisnemen	  van	  alle	  publiekelijk	  beschikbare	  informatie	  (website,	  social	  

media,	  etc.)	  rondom	  de	  Ichthus	  scholen	  
	  
Activiteiten	  en	  projecten	  ten	  behoeve	  van	  de	  leerlingen	  en	  docenten	  van	  Ichthus	  worden	  
door	  de	  directie	  van	  de	  school	  in	  de	  loop	  van	  het	  jaar	  verzameld	  en	  vastgelegd	  in	  een	  
projectvoorstel.	  Ook	  voorgenomen	  activiteiten	  worden	  in	  een	  projectvoorstel	  vervat.	  
	  
Een	  projectvoorstel	  voldoet	  aan	  de	  volgende	  eisen	  en	  criteria:	  

-‐ Het	  project	  moet	  dienstbaar	  zijn	  aan	  de	  doelstelling	  van	  de	  stichting	  zoals	  
omschreven	  in	  de	  statuten.	  

-‐ Het	  project	  mag	  niet	  gericht	  zijn	  op	  de	  belangen	  van	  een	  beperkte	  groep.	  
Bijvoorbeeld	  één	  of	  meerdere	  families.	  Er	  mag	  geen	  sprake	  zijn	  van	  ongegronde	  
discriminatie	  van	  leerlingen	  of	  docenten.	  Wel	  kunnen	  projectvoorstellen	  gericht	  
zijn	  op	  verbetering	  van	  het	  onderwijs	  of	  voorzieningen	  van	  een	  specifieke	  groep	  
leerlingen	  in	  de	  school	  die	  extra	  aandacht	  nodig	  hebben.	  

-‐ Projecten	  die	  belangenverstrengeling	  met	  bestuursleden	  van	  de	  stichting	  en/of	  
Ichthus	  bevatten,	  of	  zelfs	  de	  schijn	  daarvan	  hebben,	  worden	  niet	  in	  behandeling	  
genomen.	  

-‐ Projecten	  geven	  een	  duidelijke	  beschrijving	  van	  de	  voorgenomen	  activiteiten,	  
voor	  zover	  mogelijk	  meetbare	  doelstellingen,	  een	  begroting	  voor	  de	  gehele	  
looptijd	  van	  het	  project	  en	  een	  gekwantificeerd	  voorstel	  voor	  (mede)	  financiering	  
door	  de	  Stichting.	  

-‐ Het	  beslag	  op	  de	  middelen	  van	  een	  project	  mag	  niet	  strijdig	  zijn	  met	  de	  
uitgangspunten	  van	  het	  beleid	  ter	  handhaving	  van	  het	  vermogen	  van	  de	  Stichting	  
(zie	  hieronder).	  

-‐ Projecten	  kunnen	  enkel	  goedgekeurd	  worden	  tijdens	  bestuursvergaderingen.	  Het	  
bestuur	  vergadert	  minimaal	  2x	  per	  jaar	  en	  bespreekt	  de	  projectvoorstellen.	  

	  



Middelenbeleid:	  
De	  Stichting	  beoogt	  de	  doelstelling	  “	  low	  profile”	  te	  verrichten	  door	  beleggingen	  en	  
sparen	  (zie	  beleggingsbeleid).	  Er	  is	  geen	  geregistreerde	  kring	  van	  donateurs.	  De	  
Stichting	  wil	  zo	  weinig	  mogelijk	  een	  beroep	  doen	  op	  ouders	  en	  leerlingen.	  	  
	  
Vermogensbeleid:	  
De	  Stichting	  wil	  de	  activiteiten	  van	  de	  huidige	  en	  toekomstige	  leerlingen	  en	  docenten	  
van	  Ichthus	  ondersteunen.	  Om	  de	  doelstelling	  in	  continuïteit	  te	  kunnen	  waarborgen	  is	  
het	  van	  belang	  dat	  het	  vermogen	  van	  de	  stichting	  langjarig	  wordt	  gehandhaafd.	  
Overigens	  behoudt	  het	  bestuur	  zich	  het	  recht	  voor	  om	  in	  uitzonderlijke	  gevallen	  dit	  
uitgangspunt	  los	  te	  laten.	  Er	  zijn	  projecten	  en	  omstandigheden	  denkbaar	  die	  van	  een	  
dermate	  zwaar	  belang	  zijn	  voor	  de	  leerlingen	  en	  docenten	  en	  strategische	  betekenis	  
hebben,	  dat	  aanvullende	  besteding	  van	  middelen	  gerechtvaardigd	  is.	  
	  
In	  de	  regel	  is	  echter	  de	  richtlijn:	  
Vermogensgroei	  jaar	  T	  -‐/-‐	  Inflatiecorrectie	  vermogen	  jaar	  T	  =	  Besteedbare	  financiële	  
ruimte.	  
	  
Beleggingsbeleid:	  
Het	  beleggingsbeleid	  is	  in	  een	  afzonderlijk	  treasury	  statuut	  uiteengezet.	  
	  


