Beleidsplan Stichting Vrienden van Leonardo Eemland (VVLE) 2016
Doel
Het doel van de stichting is verwoord in de statuten:
De stichting heeft ten doel:
- het bevorderen, ondersteunen en in stand houden van onderwijs voor hoogbegaafde
leerlingen in Amersfoort en omstreken;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, voor zover dit het algemeen belang dient
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van middelen ten
behoeve van het bevorderen en in stand houden van het Leonardo onderwijs in Amersfoort en
omstreken. [NB De naam is inmiddels gewijzigd in DaVinci Eemland.]
Het bestuur van de stichting ontwikkelt beleid en ontplooit activiteiten met het oog op
bovengenoemd doel en bovengenoemde intentie. Daarbij betrachten wij de grootst mogelijke
openheid jegens ouders, onderwijsstaf en bestuur en directie van Stichting Meerkring (waar DaVinci
Eemland onder valt).
NB. Waar in dit beleidsplan gesproken wordt over ouders, worden ouders en verzorgers van kinderen
bedoeld die onderwijs op DaVinci Eemland volgen.

Beleid
Betrokkenheid van de ouders
Betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen is een groot goed. Hoe groter de
betrokkenheid hoe meer kans op het versterken van de saamhorigheid, de sfeer en de kwaliteit van
het onderwijs. Daarom vindt de stichting het belangrijk dat de ouders zo goed mogelijk worden
geïnformeerd over het reilen en zeilen van de stichting en van de school, en actief worden betrokken
bij de invulling van het onderwijs. De stichting hoopt ook dat ouders kunnen bijdragen aan
werkzaamheden die aan de stichting gelieerd zijn, zoals bijvoorbeeld de kascontrole, het aanpassen
van de webpagina van VVLE en het meedenken over de inrichting van het onderwijs.
Doelstelling voor 2016: door middel van ouderbetrokkenheid een belangrijke bijdrage leveren aan het
tot stand komen van een duurzame en toekomstvaste invulling van het onderwijs.
Financiële ondersteuning
De stichting ondersteunt onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen in Amersfoort en omstreken in de
praktijk door een financiële bijdrage te leveren aan de school DaVinci Eemland fulltime (onderdeel
van Stichting Meerkring) in Amersfoort. Deze school is speciaal opgericht voor het basisonderwijs aan
hoogbegaafde leerlingen in deze regio.

Inzet ICT in het onderwijs
In het verleden heeft de stichting bijgedragen aan de ICT-infrastructuur en de ICT-voorzieningen in de
klas. Inmiddels is de zorg voor de ICT-infrastructuur de verantwoordelijkheid van Stichting Meerkring.
Wel zal er nog gewerkt moeten worden aan een nieuwe invulling op ICT gebied ten behoeve van het
onderwijs. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in eerste instantie bij de directie van DaVinci
Eemland. Waar mogelijk zal de stichting hieraan een bijdrage leveren, bij voorkeur met de hulp van
ouders.
Eind 2014 is het laatste leasecontract voor de laptops afgelopen en afbetaald. De eigen voorraad
laptops is voor een redelijke prijs aan de ouders verkocht. De opbrengsten hiervan komen volledig
ten gunste van de Stichting VVLE.
Gastlessen en excursies
De stichting faciliteert gastlessen en excursies. Voor deze activiteiten wordt jaarlijks budget in de
stichtingsbegroting gereserveerd. Momenteel worden de gastlessen op het gebied van schaken en
Spaans volledig gefinancierd door de stichting.
Doelstelling voor 2016: op een hoger plan brengen van gastlessen en excursies en ervoor zorgen dat
deze beter aansluiten bij het onderwijsprogramma. Hiervoor zal met nadruk gekeken worden naar
het plan dat momenteel door de directie van de school wordt voorbereid om tot een duurzame
invulling van het onderwijs te komen.
Identiteit van DaVinci Eemland
Het bestuur constateert dat de afgelopen periode het nodige is gedaan aan de ontwikkeling van een
duidelijke identiteit van DaVinci Eemland, o.a. door middel van een eigen website. Het bestuur zou
echter graag zien dat de school nog duidelijker herkenbaar en vindbaar is voor de doelgroep.
Doelstelling voor 2016: DaVinci Eemland nog duidelijker profileren als zelfstandige school voor
onderwijs aan hoogbegaafde kinderen.

Financiën
Financieel beleid
Het bestuur int de vrijwillige ouderbijdragen voor het DaVinci onderwijs en voert een actief beleid
voor het verwerven ervan. Daarnaast werft de Stichting sponsorgelden van bedrijven (van ouders).
Doordat de stichting de ANBI-status heeft, zijn giften (incidenteel, jaarlijks of middels een periodieke
gift) aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Informatie over de voorwaarden voor fiscale aftrek vindt
u op de website van de Belastingdienst.
Het bestuur werkt vanuit een begroting die jaarlijks wordt herzien. Het bestuur streeft ernaar om de
kosten voor de invulling van de doelstellingen en van het bovenstaande beleid zo laag mogelijk te
houden. Een stabiele verhouding tussen inkomsten en uitgaven is noodzakelijk voor een goed
meerjarenbeleid. De stichting hoopt dat het aandeel ouderbijdrage in de financiering van DaVinci
Eemland op termijn verder omlaag kan worden gebracht.

De stichting staat een transparante vorm van opereren voor. Daarom werkt de stichting met een
door (twee) ouders gevormde kascontrolecommissie die de jaarrekening controleert en hierover
rapporteert aan de overige ouders en aan het bestuur. Het instellen van een kascontrolecommissie
is statutair gezien niet verplicht, maar acht het bestuur een belangrijk instrument in het vergroten
van de betrokkenheid van de ouders.
Vermogen
Het beheer van het vermogen van de stichting vindt plaats door het bestuur. In de dagelijkse
uitvoering wordt dit gedaan door de penningmeester, met de voorzitter als tweede ‘autorisator’ voor
grotere uitgaven. Het beheer vindt op zodanige wijze plaats, dat de vermogensopbouw wordt
beperkt tot datgene wat in de dagelijkse uitvoering van de stichting noodzakelijk is. In de praktijk
streven we naar een eigen vermogen van maximaal € 5000 à € 7000.
De grootte van de donaties die jaarlijks door stichting VVLE aan Stichting Meerkring gedaan wordt,
ten behoeve van het DaVinci onderwijs, zijn mede van invloed op het opgebouwde vermogen.
Daarnaast doet de stichting uitgaven ten behoeve van de ICT-voorzieningen op school (meer 'devices'
per klas dan de standaard voorzieningen), de kosten van de inzet van gastdocenten en van excursies
en de kosten die redelijkerwijs door het bestuur gemaakt worden voor de uitvoering van zijn taak.
Een en ander conform de statuten. Voor de verdere financiële verantwoording wordt verwezen naar
het jaarverslag dat vóór 1 juli van het opvolgende jaar gepubliceerd wordt op de webpagina van de
stichting.
Doelstelling voor 2016: de ouderbijdrage niet laten stijgen en waar mogelijk laten dalen. Daarnaast is
het een belangrijk doel om in samenwerking met de schooldirectie te komen tot een duurzame
invulling van het onderwijs, inclusief de bijbehorende financiering. Dit moet leiden tot een
toekomstvaste oplossing, waarbij het onderwijs minder afhankelijk wordt van ouderbijdragen.
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