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Beleidsplan Stichting Vrienden van De Eglantier Voorhof
De Stichting is in 2014 opgericht met als doel:
a. het verwerven van middelen in geld en natura bij particulieren, bedrijven of instellingen ten behoeve
van openbare basisschool De Eglantier Voorhof om de extra kosten te dekken van projecten die niet
uit de normale bekostiging kunnen worden gerealiseerd;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Het oprichtingsbestuur bestaat uit Yvonne den Haan, Linde Ras en Wido Quist.
Ieder jaar schooljaar worden zo concreet mogelijke doelen gesteld en er worden acties bedacht om
deze doelen te bereiken. In veel gevallen zal het gaan om het werven van financiële middelen om
‘iets’ te kunnen aanschaffen waar de school behoefte aan heeft.
Rondom de acties wordt ad-hoc gecommuniceerd, de nieuwsbrief van de school (nu IKC) wordt
gebruikt en er wordt naar gestreefd om 2 nieuwsbrieven per schooljaar vanuit de stichting te maken en
verspreiden waarin acties worden aangekondigd en verslag wordt gedaan van de resultaten.
Financiele jaarverslagen zullen op de website verschijnen. Inhoudelijke jaarverslagen worden via de
nieuwsbrief gecommuniceerd (en ook op de website geplaatst)
Schooljaar 2016-2017
● In september 2016 zal de stichting meedoen aan de Rabobank fietstocht
● In het najaar van 2016 zal de stichting meedoen aan de JUMBO-actie “Sparen voor je school”
● Aan het einde van 2015 heeft de stichting zich aangemeld bij ‘Sponsorclicks’; dit wordt
gecontinueerd in 2016-2017
● Met het oog op het lustrum van de school in het voorjaar van 2017, zal er bij bedrijven geld
worden geworven om de realisatie van een lustrumboek mogelijk te maken.
● In het voorjaar zal er een actie worden gehouden om donateurs te werven
●

Het geformuleerde doel voor 2016-2017 was de aanschaf van een nieuwe projector voor in de
centrale ruimte. Gelukkig kon deze worden aangeschaft vanuit regulier budget en is halverwege
het jaar besloten om een schommel voor het IB-plein aan te schaffen.

Schooljaar 2017-2018
● In september 2017 zal de stichting meedoen aan de Rabobank fietstocht
● In het najaar van 2017 zal de stichting meedoen aan de JUMBO-actie “Sparen voor je school”
● Aan het einde van 2015 heeft de stichting zich aangemeld bij ‘Sponsorclicks’; dit wordt
gecontinueerd in 2017-2018
● In het voorjaar van 2018 zal er een voorjaarsactie worden gehouden. Er wordt gedacht deze actie
te starten gelijk met de opening van het IKC en het zal de verkoop van bloembollen betreffen.
●

Met het oog op de grote verbouwing – in het kader van IKC-vorming – aan de RolandHolstlaan
wordt er aan het begin van het schooljaar 2017-2018 nog geen concreet doel geformuleerd.
Hiermee wordt gewacht totdat er zicht is aan welke zaken er nog behoefte is na oplevering van
het gebouw. In ieder geval wordt er gedacht aan de ‘tuinhuisjes’ zoals die op het plein staan voor
opslag van buitenspeelmateriaal en personeelsfietsenstalling.

