Steunstichting / ANBI

ANBI STATUS
De ‘Stichting tot steun van de St.Odradaschool’ heeft een ANBI-status. Een ANBI is een
algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor
minstens 90% inzet voor algemeen nut. In dit geval de St.Odradaschool. Door deze status
zijn wij verplicht op een aantal punten inzicht te geven in de organisatie.
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1.Inleiding en doelstelling
In 2017 wordt de ‘Stichting tot steun van de St. Odradaschool’ opgericht om
-

extra geld in te zamelen, zodat investeringen kunnen worden gedaan die uit het
huidige schoolbudget niet kunnen worden betaald.
hulp van vrijwilligers met een uitkering mogelijk te maken, onbetaald en geen
betaalde kracht vervangend, om de voorkomende werkzaamheden te verrichten waar
leerkrachten van een kleine school nauwelijks aan toe komen zoals printwerk,
kopiëren, de grote buitenplaats onderhouden.

De St. Odradaschool kent de normale budgettering. Dit betekent dat andere gewenste
investeringen niet of pas op lange termijn gedaan kunnen worden.
Op de nieuwe website wordt de ANBI-status vermeld, die tot meer verbondenheid tussen
leerlingen, ouders, leerkrachten en de inwoners van ons dorp zal leiden.
Wij willen de leerlingen alle mogelijkheden bieden die bij een grote school ook mogelijk zijn
en we willen daarmee ook de school in stand houden, wat in een klein dorp als het onze van
groot belang is. Bij het werven van gelden en of middelen zullen we niet alleen de belangen
van de school nastreven, maar ook oog hebben voor maatschappelijke betrokkenheid in de
brede zin.
Met de ‘Stichting tot steun van de St. Odradaschool’ kunnen we onze ambities voor de
school op een hoger plan tillen. Wanneer blijkt dat de stichting succes boekt is een omslag te
maken van behoud van de kleine school als unieke marktpositie. Een kleine school heeft
immers unieke waarden die voor kinderen van grote betekenis kunnen zijn en waardoor het
voor de ouders van buiten het dorp minder belangrijk wordt dat de school buiten hun stad of
dorp is gesitueerd. De school zal daarvoor echter meer zichtbaar moeten zijn in de kracht
van een kleine school. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een project met voor elk kind een ipad,
21st Century Skills, een school met culturele vorming zoals museumbezoek voor elk kind of
de sportieve school waardoor extra tijd beschikbaar is voor meer sport.
Er zijn legio mogelijkheden te noemen die later uitgewerkt moeten worden en waarin keuzes
gemaakt moeten worden door ouders, team en schoolbestuur

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 mensen die
nauw betrokken zijn met de school en het dorp.
Het bestuur vergadert in beginsel twee keer per jaar, maar klei overleg zal vaker
plaatsvinden.

3. Fondsenwerving
De fondsenwerving zal plaats vinden onder de ouders/familieleden/ondernemers uit de
omgeving van de st.Odradaschool. Aan schenkingen kunnen geen voorwaarden worden
verbonden (anders dan die nodig zijn met het oog op de fiscaliteit zoals in een lijfrente akte).
Daarmee bereiken we dat b.v. ondernemers gemakkelijker een bijdrage kunnen leveren aan
leefbaarheidprojecten, om projecten op gebied van cultuur, sport en educatieve
ondersteuning.
Voor grote projecten wordt een projectplan opgesteld waarbij ook een financiële
onderbouwing een onderdeel zal zijn van het plan. De stichting kan voor deze projecten
fondswerven via grote fondsen in Nederland die passend zijn bij het benoemde project en
het onderwijs. Fondsen kunnen zelf worden aangevraagd, of mogelijk kan ook een bureau
worden ingeschakeld en op basis van no cure no pay worden ingehuurd.

4. Projecten/bestedingen
De stichting zal de projecten kiezen die zou ondersteund kunnen worden door een financiële
bijdrage.
Voorbeelden zouden kunnen zijn: techniek materialen, digiborden, veilig speelgoed en
speeltoestellen of een nieuwe website voor de st.Odradaschool.
Het primaire uitgangspunt is om het geworven vermogen ook binnen het betreffende
boekjaar of het daaropvolgende boekjaar te besteden voor onderwijsprojecten
Het bestuur van de stichting zal zich inzetten om de doelen op verzoek van, en in overleg
met de directie/(dagelijks)bestuur van de St.Odradaschool te helpen verwezenlijken.

5.Criteria
Projectaanvragen zullen alleen door de stichting in behandeling worden genomen als het
kortlopende projecten zijn.
•
•
•

Niet op een andere manier voor subsidie in aanmerking komen;
Niet uit reguliere (onderwijs) -middelen te bekostigen;
Goed onderbouwd zijn met duidelijke motivering

Bij toekenning kunnen voorwaarden worden gesteld, zoals een schriftelijke rapportage of een
vooraf overeengekomen uitvoering.

6. Financiën-vermogensbeheer
Het bestuur zal zoveel mogelijk met geleverde goederen, werken, zodat beloofde bedragen
direct besteed worden voor het gestelde doel. Er zal niet worden belegd en de gelden zullen
ten alle tijden beschikbaar moeten zijn voor projecten in het onderwijs.

7. Beloningsbeleid
De bestuurders verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en declareren hoogst zelden
gemaakte kosten.

9. ANBI
De stichting heeft de ANBI-status. Een als ANBI aangemerkte organisatie hoeft geen
erfbelasting of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt.
Uitkeringen met een ANBI in het kader van haar doelstelling zijn vrijgesteld van
schenkbelasting. Het beleid van het bestuur is erop gericht om steeds nieuwe projecten op te
zetten om de ANBI-status te continueren.

