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Beleidsplan Algemeen Nut Beoogde Instelling 
 

Van:  Stichting Reformatorisch Onderwijs voor Woerden en omgeving 

Datum: oktober 2016 

 

Inleiding 
De stichting Reformatorisch Onderwijs voor Woerden en omgeving heeft één basisschool onder haar beheer, de 

Jan de Bakkerschool. De Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)-status levert voor begunstigers van de stichting 

fiscaal voordeel op.  

Bij de Kamer van Koophandel staat de stichting geregistreerd onder nummer 41172485. Het RSIN of fiscaal 

nummer is 29.24.213. 

 

Strategie 
De stichting stelt zich ten doel het doen verstrekken van primair onderwijs overeenkomstig de grondslag van de 

school zoals verwoord in artikel 2 van de Statuten van de stichting, zonder daarbij het maken van winst te beogen 

(artikel 4). 

Bij ontbinding van de stichting komt een eventueel batig saldo ten goede aan een of meer door het bestuur te 

bepalen zodanige doeleinden als het meest met de grondslag van de stichting zullen overeenstemmen (artikel 15). 

 

Het Strategisch Beleidskader geeft een toelichting op de missie ‘Worden die je zijn mag’. Ook de visie op de vorming 

van het kind en de daaruit voortvloeiende ambitie ten aanzien van onderwijs en opvoeding zijn daar beschreven: 

1. We willen kinderen onderwijzen en opvoeden met als missie ‘Worden wie je zijn mag’; 

2. We willen ouders en medeopvoeders ondersteunen bij het opvoeden van hun kind(-eren); 

3. We willen vanuit onze maatschappelijke opdracht betekenis hebben voor de omgeving van de school en 

de Woerdense samenleving in den brede. 

 

Beleid 
Het doel van de stichting is geformuleerd in het Strategisch Beleidskader en vloeit voort uit de missie, de visie en 

de ambitie: 

 Geven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen uit Woerden en omgeving die tot de doelgroep 

behoren; 

 Faciliteren van opvoeders door het (laten) leveren van opvoedingsondersteunende activiteiten. 

De geldmiddelen van de stichting worden op wettige wijze verkregen uit vergoedingen van overheidswege, giften, 

bijdragen, collecten, leningen, legaten uitsluitend beneficiair te aanvaarden erfstellingen en andere haar rechtmatig 

toekomende baten (Statuten; artikel 5).  

 

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf personen. Een nadere uitwerking van de taken van 

het bestuur is beschreven in artikel 6 van de Statuten en in paragraaf 1.3 van de Schoolgids, waar ook de verdeling 

van bestuurstaken is beschreven. 

 

De omvang van het vermogen is zichtbaar in het Bestuursverslag van het schoolbestuur. De verslagen van de 

achterliggende twee kalenderjaren staan op de website. Dit verslag geeft ook een overzicht van baten en lasten. 

Het vermogen bestaat uit een publiek en een privaat deel. Het private deel, dat verkregen wordt uit collecten van 

kerken en giften van begunstigers, wordt aangewend voor uitgaven die niet vanuit de publieke middelen gedaan 

kunnen worden, zoals de organisatie en de uitbreiding van de prentenboekenbibliotheek, de kosten voor 

Koninginnedag, de kerstboeken en de aanschaf van spelmateriaal en speeltoestellen voor het schoolplein. Uit de 

publieke middelen worden de reguliere betalingen gedaan. Een deel van het vermogen wordt aangewend voor 

toekomstige uitgaven. Zo heeft de stichting een voorziening Onderhoud gebouwen en een Personeelsvoorziening 

voor de kosten van ouderschapsverlof en jubileumuitkeringen. 

http://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/11/20130312-statuten-Jan-de-Bakkerschool-A5.pdf
http://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2015/08/SBK-2014-2018-def.pdf
http://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2012/02/SBK-2012-2014.pdf
http://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2012/02/20130312-statuten-Jan-de-Bakkerschool-A4.pdf
http://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2012/02/20130312-statuten-Jan-de-Bakkerschool-A4.pdf
http://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2012/02/Schoolgids-16-17-website.pdf
http://www.jandebakkerschool.nl/belangrijke-documenten/
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De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning. De beloning van de werknemers van de stichting is 

gebaseerd op de CAO PRO. 

 

Beheer 
De financiële positie van de school staat in het Bestuursverslag. Naast de balans wordt een toelichting gegeven, 

evenals het investerings- en financieringsbeleid en het treasury verslag. Het betreffende verslag geeft een overzicht 

van de baten en lasten. Het beleid betreffende reserves en voorzieningen is beschreven in het Strategisch 

Beleidskader.  

 

Bij de directeur is een handboek Administratieve organisatie in te zien.  

 

 

 

 

 

http://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2012/01/Bestuursverslag-2012.pdf
http://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2012/02/SBK-2012-2014.pdf
http://www.jandebakkerschool.nl/wp-content/uploads/2012/02/SBK-2012-2014.pdf

