Beleidsdocument
Stichting Vrienden Openbaar Onderwijs Rozenburg
Aanleiding
Voor u ligt het beleidsdocument van Stichting VOOR (Vrienden Openbaar Onderwijs Rozenburg).
Het Openbaar Onderwijs in Rozenburg heeft een lange historie. Medio 2012 kwam er een opleving na een
turbulente periode van ongeveer 6 jaar. In deze turbulente periode heeft het openbaar onderwijs ingeboet aan
kwaliteit met als gevolg, een daling van de populariteit.
De opleving is met name te danken aan de directie en leerkrachten in het openbaar onderwijs. Met ambitieuze
doch realistische programma’s werd de aansluiting gezocht met de maatschappelijke ontwikkelingen en
individuele kwaliteiten van leerlingen.
Deze ontwikkelingen zijn niet ongemerkt gebleven en het openbaar onderwijs staat weer op de kaart in
Rozenburg.
Doelstelling
De opleving en het succes van het openbaar onderwijs is niet vanzelfsprekend en moet verder uitgebouwd en
geborgd worden. Dit is de belangrijkste drijfveer van Stichting VOOR.
Stichting “Vrienden Openbaar Onderwijs Rozenburg” (Stichting VOOR) is een initiatief van enkele betrokken
ouders uit Rozenburg. De stichting wil samen met bewoners, bedrijven, opleidingsinstituten en belangstellenden,
activiteiten ontplooien en middelen verzamelen om het Openbaar Onderwijs in Rozenburg te ondersteunen en
verder te ontwikkelen.
Stichting VOOR concludeert dat naast de overheid, ook ouders en het bedrijfsleven een verantwoordelijkheid en
wezenlijk belang hebben bij vooruitstrevend onderwijs voor leerlingen in het basisonderwijs. Basisonderwijs wat
naadloos aansluit op vervolgonderwijs en uiteindelijk het bedrijfsleven.
Werkwijze
De stichting richt zich op het werven van zowel particuliere als zakelijke vrienden die een financiële bijdrage of
noodzakelijke dienst kunnen leveren. De verschillende mogelijkheden om een bijdrage te doen worden onder
meer gepubliceerd op de website.
Met officiële organen binnen het openbaar onderwijs en met name de MR wordt van gedachten gewisseld over
diverse (ontwikkelings-) projecten. De focus ligt dan op projecten die kunnen leiden tot verbetering van het
onderwijs waar onvoldoende financiële middelen voor beschikbaar zijn.
In goed overleg worden vervolgens projecten gekozen waar de stichting zich voor gaat inzetten. De
verantwoordelijkheid van deze keus ligt bij het bestuur van de stichting.
Op de website wordt openbaarheid gegeven van de gekozen projecten en is ook de voortgang te volgen.
Beheer van het vermogen
Conform haar statuten voert de penningmeester van de stichting de financiële administratie en beheert deze de
gelden van de stichting. De penningmeester doet dit in samenspraak met de andere bestuursleden.

Besteding van het vermogen
Het bestuur bepaalt waar het vermogen van de stichting aan wordt besteed. Hierbij houdt zij in het oog dat het
bestedingsdoel voldoet aan de in de statuten opgenomen doelstelling.
Alle projecten staan vermeld op de website.
Beloningsbeleid
Zoals benoemd in artikel 7, lid 3 van de Statuten van Stichting VOOR, kan aan bestuurders geen beloning
worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders vergoed na overlegging van de bewijsstukken.
Communicatie
Om effectief te communiceren met bedrijven, sponsors, donateurs en andere belangstellenden hanteert de
stichting haar eigen, uitvoerige website.
Ook zal gebruik worden gemaakt van diverse sociale media.
Daarnaast brengt de stichting 2 maal per jaar een nieuwsbrief uit.
Evaluatie
Dit beleidsplan zal elk jaar aan het einde van het boekjaar worden geëvalueerd en waar nodig worden
aangepast.
De secretaris zal deze evaluatie samenvatten in het jaarverslag welke ook op de website wordt geplaatst.

