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Contactgegevens
Naam:
Per adres:
KvK:
RSIN:
Bankrekening:

Stichting Vrienden van de Bergse Zonnebloem
Elektroweg 18, 3051 NC Rotterdam
KvK 60877022
854099281
NL89INGB0000561018
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Inleiding
Dit is het eerste beleidsplan van de Stichting Vrienden van De Bergse Zonnebloem. In dit beleidsplan
zijn de algemene voornemens en doelen van de Stichting verwoord. Het bestuur van de Stichting
heeft zich ten doel gesteld periodiek een update van het beleidsplan te publiceren.
Dit beleidsplan wordt via de website van De Bergse Zonnebloem
(http://www.debergsezonnebloem.nl/over#vriendenvandeBergseZonnebloem) openbaar gemaakt.

De Bergse Zonnebloem
Openbare Daltonschool De Bergse Zonnebloem is een openbare school, die te vinden is in de wijk
Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam.
Daltonschool 'De Bergse Zonnebloem': betrokken, kleurrijk en verrijkend!
Op de Bergse Zonnebloem, waar verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking de
uitgangspunten zijn, is een vriendelijk en veilig klimaat met een bepaalde orde en regelmaat van
groot belang. Uitgangspunt hierbij is respect. Respect voor de kinderen onderling, voor de leerkracht
en omgeving. De Bergse Zonnebloem is er van overtuigd dat dit het klimaat is waarin een kind zich
tot een volwaardig mens kan ontplooien.
De Bergse Zonnebloem is van mening dat opvoeding zowel thuis als op school wordt gegeven.
Vandaar dat De Bergse Zonnebloem er veel belang aan hecht om een goed contact met de
ouders/verzorgers van de kinderen te hebben. De Bergse Zonnebloem probeert dit te
bewerkstelligen door laagdrempelig te zijn naar ouders toe. De Bergse Zonnebloem hoopt dat ouders
op die manier betrokken raken bij de school en dat daardoor de ouders ook gemakkelijker met
vragen of opmerkingen bij de leerkrachten komen.

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Vrienden van de Bergse Zonnebloem is primair het financieren van
activiteiten, georganiseerd door de oudercommissie (OC) van basisschool de Bergse Zonnebloem in
Rotterdam. Secundair doel van de stichting is het financieel steun verlenen aan activiteiten en
projecten van de Bergse Zonnebloem die zonder financiële steun van de stichting (net) niet van de
grond zouden komen, zonder daarbij overigens als risicodragende partij op te treden.

Beleid
Activiteiten
De OC van De Bergse Zonnebloem organiseert activiteiten die iets extra’s geven aan de schooltijd van
de kinderen. Activiteiten waarvoor vanuit de overheid geen geld beschikbaar wordt gesteld. Maar die
wél zeer belangrijk zijn voor de ontwikkeling én het plezier van de kinderen op school. Denk daarbij
aan de viering van Sinterklaas, Kerst, de sportdag en het slotfeest. Ook helpt de OC met onder meer
het schoolproject, het voorleesontbijt, de avondvierdaagse en de schoolreis. De activiteiten worden
in samenwerking met het team van leerkrachten georganiseerd.
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In aanvulling op deze ‘reguliere’ activiteiten van de OC kan de Stichting ook gelden verwerven en
bijdragen geven aan bijzondere gebeurtenissen bij De Bergse Zonnebloem, zoals aankleding en
inrichting van het schoolplein (zoals in het geval van de nieuwbouw in 2016), bijzondere faciliteiten in
school etc.

Financiën
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
Uiterlijk op 31 januari volgend op het boekjaar worden de jaarstukken van de stichting goedgekeurd
door het bestuur van de Stichting waardoor de gegevens per 1 februari van ieder jaar op de website
gepubliceerd kunnen worden.
De bijdragen van de stichting worden gevormd door jaarlijkse en/of incidentele bijdragen van ouders
(o.a. in de vorm van de vrijwillige ouderbijdrage) en door giften en donaties van derden (particulier,
fondsen/stichtingen en bedrijven).
Naast het financieren van de door de OC georganiseerde activiteiten kan het bestuur van de Stichting
Vrienden bijdrage ter beschikking stellen aan de directie van De Bergse Zonnebloem voor bijzondere
gebeurtenissen. Bijvoorbeeld voor aankleding van schoolgebouw of -plein (zoals bijvoorbeeld in het
geval van nieuwbouw). In principe draagt de Stichting uitsluitend bij aan activiteiten die niet toch al
door de overheid zouden worden gefinancierd.
Gebaseerd op de voorgenomen begroting maakt het bestuur van de Stichting Vrienden van de
Bergse Zonnebloem een bindend voorstel voor de MR ter vaststelling van de jaarlijkse vrijwillige
ouderbijdrage.
Het begrotingsbeleid van de Stichting laat zich als volgt samenvatten:
1) De stichting hanteert een buffervermogen van ca. €4.000 om tegenvallers in de toekomst te
kunnen opvangen. Het buffervermogen is bedoeld om al te sterke fluctuaties in de hoogte
van de jaarlijkse ouderbijdrage op te kunnen vangen. Het restant wordt uitgegeven voor
bijzondere doeleinden. Uitgangspunten daarbij zijn:
a. geld niet gebruiken om gaten te vullen;
b. hoeft niet in 1x te worden uitgegeven;
c. de OC en directie kunnen voorstellen doen voor besteding bij het bestuur van de
stichting; het bestuur van de stichting besluit uiteindelijk over besteding van de
gelden;
d. de stichting doet geen structurele bijdrage aan een structurele kostenpost.
2) ‘Voorzichtig’ begroten (d.w.z. geen onverantwoorde aannames en risico’s).
3) De begroting hoeft in principe niets over te houden, mag neutraal eindigen (er vanuit gaande
dat aan het uitgangspunt onder 1) is voldaan).
4) Incidentele tekorten op de begroting van de stichting zijn bespreekbaar, maar niet
(structureel) ter dekking van structurele uitgaven (en ook weer er vanuit gaande dat aan het
uitgangspunt onder 1) is voldaan).
5) De Stichting zal nooit financieel risicodrager zijn van activiteiten en projecten zoals
omschreven in de doelstelling.

Beleidsplan St. Vrienden van De Bergse Zonnebloem

Pagina 5 van 6

Bestuur
Het bestuur wordt samengesteld uit ouders van leerlingen van De Bergse Zonnebloem.
Om verbinding met de MR en OC te waarborgen, worden bestuursleden aangedragen door de MR
(drie leden) en de OC (twee leden). Vanuit de OC is in ieder geval de penningmeester ook bestuurslid
van de Stichting voor de financiële afstemming en werkzaamheden. Minstens één van de door de MR
aangedragen leden is actief lid van de MR om de lijntjes kort en direct te houden.
Het bestuur bestaat per 3 november 2015 uit de volgende leden:
Mark Vondenhoff
Voorzitter
Michiel van Berkel
Secretaris
Arianne van der Windt Penningmeester
Martin Bal
Bestuurslid
Erik Nijhuis
Bestuurslid
Het bestuur heeft een Rooster van Aftreden met enkele voorwaarden voor een soepele
bestuursovergang en -continuïteit.
De bestuurders van deze stichting krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden binnen deze
stichting.
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