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1. Inleiding en historie
In 2016 is de Stichting Steun van Dijckschool opgericht om extra geld in te zamelen onder ouders
en belangstellenden, zodat investeringen kunnen worden gedaan die uit het huidige
schoolbudget niet, of niet volledig, kunnen worden betaald. In overleg met het schoolbestuur ligt
de focus op het investeren in ICT (hardware) en de investering in randvoorwaarden met
betrekking tot de creatieve vaardigheden van de leerlingen, zoals de herinrichting van het
handvaardigheidslokaal en de theaterzaal. Stichting Steun van Dijckschool een bijdrage zal
leveren.
2. Bestuur
Binnen het bestuur vormen affiniteit met onderwijs en het hebben van relevante netwerken
belangrijke competenties. We streven naar aanwezigheid in het bestuur van onderwijskundige,
financiële en juridische deskundigheid. Het bestuur vergadert in beginsel twee tot vier keer per
jaar.
3. Fondsenwerving
De fondsenwerving vindt plaats onder de ouders/familieleden/oud leerlingen van de van
Dijckschool met name tijdens evenementen die daarvoor worden opgezet zoals een sponsorloop,
back to school borrel, een kerstborrel, lustrum of een benefietavond
Projecten/bestedingen
Het primaire uitgangspunt is om het geworven vermogen ook binnen uiterlijk het betreffende
boekjaar of het daaropvolgende boekjaar te besteden voor onderwijsprojecten. Uitzondering zijn
de onderwijsprojecten waarvoor langer gespaard moet worden.
In 2016 en 2017 zal geworven worden waarbij de doelen op verzoek van, in nauw overleg met de
directie/het (dagelijks)bestuur van de van Dijckschool worden vastgesteld, waaronder ICT
(hardware) en de investering in randvoorwaarden met betrekking tot de creatieve vaardigheden
van de leerlingen, zoals de herinrichting van het handvaardigheidslokaal en de theaterzaal.
Criteria Project-aanvragen
Zullen alleen door de stichting in behandeling worden genomen op verzoek van de
schooldirecteur die: betrekking hebben op eenmalige projecten; aanvragen voor structurele
subsidie is niet mogelijk; niet op een andere manier subsidiabel zijn; in beginsel niet of niet
volledig uit reguliere (onderwijs-)middelen te bekostigen zijn; goed onderbouwd zijn met een
duidelijke motivering Bij de toekenning kunnen voorwaarden worden gesteld, zoals een
schriftelijke rapportage of een vooraf overeengekomen uitvoering.
Financiën/vermogensbeheer
De geworven middelen worden gehouden op een reguliere bankrekening. Er zal niet worden
belegd en/of beleend en de gelden zullen ten alle tijden beschikbaar moeten zijn voor projecten
voor het onderwijs.
4. Beloningsbeleid
De bestuurders verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en declareren hoogst zelden
gemaakte kosten.

