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1.

Inleiding

Op 21 februari 2003 werd Stichting Paulusfonds opgericht. De stichting is in
feite een oudergeleding van de Paulusschool te Abcoude. Dit beleidsplan heeft
betrekking op de periode januari 2019 - januari 2022 en wordt gepubliceerd op
onze website: https://www.rkbspaulusschool.nl/onze-school/paulusfonds. In
dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte
resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.
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2.

Visie en Missie

2.1 Visie
Het bestuur van Stichting Paulusfonds vindt dat iedere leerling van de
Paulusschool te Abcoude een zo leerzaam, maatschappelijk betrokken en
memorabel mogelijke basisschooltijd toekomt.
2.2 Missie
De missie/doelstelling van onze stichting is drieledig:
• Het (mede) financieren van uiteenlopende projecten binnen de
Paulusschool te Abcoude, die niet of niet volledig kunnen worden
gefinancierd uit de vaste bijdrage van de overheid en ouders.
• Het ondersteunen van (buitenschoolse) activiteiten voor leerlingen van
de Paulusschool te Abcoude.
• Verwerving van fondsen voor goede doelen die met name, maar niet
uitsluitend, kinderen, maatschappelijke onderwerpen, natuur en milieu
ondersteunen.
3.

Ambities

3.1.1 Projecten
De projecten die Stichting Paulusfonds (mede) financiert worden ieder
schooljaar bepaald in overleg met de directie van de Paulusschool en zullen
betrekking hebben op het schoolgebouw, IT-middelen, het aanschaffen van
duurzame gebruiksgoederen en culturele activiteiten. Voorbeelden van
projecten die Stichting Paulusfonds in de afgelopen jaren (mede) heeft
gefinancierd zijn: het podium voor voorstellingen, de geluid- en lichtinstallatie,
krukken en stoelen voor in de gang en zaal, bibliotheekkasten,
bibliotheekboeken, speeltoestellen, multimediale apparatuur, aankleding van
gangen en lokalen en de aanschaf van techniekkasten.
3.1.2 Activiteiten
De activiteiten, veelal georganiseerd door de Activiteitencommissie en
docenten van de Paulusschool, lopen uiteen van het versieren van de school bij
feestdagen (in ieder geval jaarlijks met Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen) en
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bijzondere gebeurtenissen, schoolreisjes, muziek en handvaardigheid, tot
voorstellingen voor alle groepen van de school.
3.1.3 Goede doelen
De opbrengsten uit de fondsenwervingsactieweek (zie ook hoofdstuk 3.3)
worden voor circa de helft besteed aan projecten en activiteiten en voor het
overige deel aan een goed doel welke in het betreffende jaar bepaald wordt.
Ondersteunde organisaties in het verleden zijn o.a. Stichting Semmy (t.b.v.
onderzoek naar hersenstamkanker), De Merenhof (wonen met begeleiding
voor jongeren met een lichamelijke beperking in combinatie met een
ontwikkelingsachterstand) en de Stichting Jarige Job.
3.2 Verantwoording
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord tijdens de
jaarvergadering van ons fonds, waarvoor alle belanghebbenden worden
uitgenodigd. De jaarvergadering kan als op zichzelf staande vergadering
worden georganiseerd of onderdeel vormen van een reguliere ouderavond van
de Paulusschool. Ons financieel jaarverslag wordt gepubliceerd op onze
website: https://www.rkbspaulusschool.nl/onze-school/paulusfonds.
De jaarrekening wordt jaarlijks voorgelegd aan de kascommissie.
Daarnaast wordt ten tijde van het innen van de jaarlijkse, vrijwillige,
ouderbijdrage gecommuniceerd waar de bijdragen uit het voorgaande jaar aan
besteed zijn.
3.3 Fondsenwerving
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen:
• Zullen jaarlijks middels een campagne de gelden worden geïnd voor de
ouderbijdrage. Ouders kunnen hiernaast ook een extra bijdrage (donatie)
doen. De bijdrage is uiteraard niet verplicht; het gaat om een vrijwillige
bijdrage.
• Zal iedere twee jaar een speciale fondsenwervingsactie worden
georganiseerd door de speciaal daartoe opgerichte
fondsenwervingscommissie waarin één van de bestuursleden zitting
heeft.
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4.

Kansen & Bedreigingen

Kansen
Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van de doelstelling is dat
de ouders/verzorgers van leerlingen van de Paulusschool naar verhouding een
hoge betrokkenheid hebben en bereid zijn te doneren voor de visie van
Stichting Paulusfonds. Om deze reden is het relatief eenvoudig om de
benodigde fondsen te werven.
Bedreigingen
Naar aanleiding van het recent door de Paulusschool geïntroduceerde
communicatieplatform ‘SocialSchools’ ontsnappen berichten eerder aan de
aandacht van ouders/verzorgers dan voorheen toen de communicatie via een
wekelijkse papieren nieuwsbrief verliep. Mede hierdoor is het innen van de,
vrijwillige, ouderbijdrage erg tijdsintensief geworden waardoor ouderbijdragen
langer op zicht laten wachten en het afgelopen jaar zelfs vaak uitbleven. Hier
dienen wij een oplossing voor te bieden.
In de komende 3 jaar zullen wij tevens aandacht dienen te besteden aan de
continuïteit van het bestuur van onze stichting, de ervaring leert dat het niet
vanzelfsprekend is om tijdig voor vacatures die ontstaan over een geschikte
kandidaat te beschikken.
5.

Strategisch stappenplan

Fondsenwerving
Ten behoeve van een minder tijdsintensieve en volledigere inning van de
jaarlijkse ouderbijdrage zal de penningmeester van Stichting Paulusfonds de
overgang naar het grotendeels geautomatiseerd innen van ouderbijdragen
middels ‘Wis Collect’ begeleiden.
De laatste keer dat een speciale fondsenwervingsactie werd georganiseerd
door de speciaal daartoe opgerichte fondsenwervingscommissie was in 2018,
derhalve zal in 2020 wederom een speciale fondsenwervingsactie worden
georganiseerd.
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Voortgang projecten, activiteiten, goede doelen en verantwoording
De besteding van geworven fondsen aan projecten wordt jaarlijks door het
bestuur van Stichting Paulusfonds in overleg met de directie van de
Paulusschool bepaald waarbij zal worden zeker gesteld dat de
bestedingsdoelen in lijn zijn met de visie en missie zoals verwoord in hoofdstuk
2, dat de bestedingen zoveel als mogelijk plaatsvinden binnen afzienbare tijd
na verwerving van de fondsen en dat daarmee de reserves van het fonds niet
te hoog oplopen.
Om te dit bereiken worden twee vaste momenten met de directie per jaar
ingepland.
De activiteiten waaraan Stichting Paulusfonds haar medewerking zal verlenen
worden voorgesteld door de Activiteitencommissie waarin één van de
bestuursleden zitting heeft.
Het goede doel waaraan circa de helft van de opbrengsten uit de
fondsenwervingsactieweek in 2020 zal worden besteed zal begin 2020 worden
bepaald.
Bestuurlijke zaken
Om nieuwe bestuurders te vinden voor het vervullen van toekomstige
vacatures zal vroegtijdig worden geworven onder ouders/verzorgers van
leerlingen van de Paulusschool. In ieder geval zal tijdens de jaarvergadering van
het fonds en ten tijde van het innen van de jaarlijkse ouderbijdrage informatie
over Stichting Paulusfonds worden verstrekt en een oproep worden gedaan
aan ouders/verzorgers van leerlingen van de Paulusschool om interesse in een
(toekomstige) vacature kenbaar te maken.
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6.

Slot

Stichting Paulusfonds heeft een bestuur bestaande uit een aantal van minimaal
3 en maximaal 5 natuurlijke personen (zijnde uitsluitend ouders/verzorgers van
leerlingen van de Paulusschool) waarin de Activiteitencommissie,
Fondsenwervingscommissie en Medezeggenschapsraad direct of indirect
vertegenwoordigd zijn. Momenteel zijn er 4 leden, te weten:
• Roderick van der Haagen (Voorzitter)
• Rebecca Massonet (Penningmeester en lid Activiteitencommissie)
• Jeroen Wijker (Secretaris)
• Chris Meijerink (Bestuurslid en voorzitter Fondsenwervingscommissie)
De jaarrekening en overige stukken worden gecontroleerd door de
kascommissie, welke momenteel bestaat uit Niels Tromp en Nico Oostenrijk.
De kascommissie controleert jaarlijks de begroting en boekhouding. De
jaarrekening wordt voorafgaand aan de voor alle ouders toegankelijke
jaarvergadering rondgestuurd via SocialSchools tezamen met de uitnodiging
voor de jaarvergadering.
Geen van de bestuursleden of leden van de kascommissie ontvangt een
vergoeding, in welke vorm dan ook, voor de werkzaamheden ten behoeve van
Stichting Paulusfonds.
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