De hoofdlijnen uit het beleidsplan

De stichting stelt zich tot doel de school financieel te ondersteunen daar waar de
overheid er niet in voorziet. Een belangrijk doel is het rijdend houden van de
schoolbus, die gebruikt wordt voor allerlei doeleinden, zoals het vervoeren van de
leerlingen naar werkplekken, excursies en uitstapjes.
Daarnaast zijn er vaste en incidentele activiteiten (projecten), waarvoor de school
een financiële tegemoetkoming kan aanvragen bij de VvdM. Tenslotte kan de school
ook aankloppen als een leerling van lessen/activiteiten buitengesloten dreigt te
worden, omdat de ouders de kosten niet kunnen dragen en andere instanties het
hebben laten afweten.

Binnen het bestuur hebben we de volgende functies:
De voorzitter zit- /bereidt de vergaderingen van de VvdM voor en maakt het
jaarverslag en coördineert de lopende zaken
De penningmeester beheert de financiën en doet daar verslag van bij de
vergaderingen en zorgt voor een financieel jaar overzicht.
De secretaris behandelt de inkomende en uitgaande post en maakt de notulen van
de vergaderingen.
De algemene leden onderhouden de contanten tussen de school en de stichting of
legt contacten tussen de stichting en het bedrijfsleven.

In 2020 bestond de VvdM uit de volgende leden:
•

•

Het bestuur
o Loes Hebbing
- voorzitter tot september
o Anke Ewald
- penningmeester
o Judith de Lange - secretaris
o
en de overige leden
o Ada Kraaijeveld - voorzitter vanaf oktober
o Mike Steekstra
o Jaco van Sliedregt -algemeen lid tot april
o Raymond Schriek

Het bestuur en de leden vergaderen minimaal 2 x per jaar. Hierbij zijn de vaste
bespreekpunten; notulen vorige vergadering, mededelingen van de penningmeester,
projecten SO De Watertoren en VSO Maarland en lopende zaken/afspraken.
De leden van de VvdM krijgen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. Onze
beloning is het plezier dat de leerlingen aan de gesponsorde activiteiten beleven.

De VvdM had in 2020 vier vaste sponsoren voor de bus, zeven jaarlijkse donateurs
en drie evenementen sponsoren. We verspreiden sponsorkaarten onder de ouders,
vertegenwoordigers van bedrijven en belangstellenden. Op de ingevulde kaarten kan
het jaarlijks te doneren bedrag worden ingevuld. Het werven van nieuwe sponsoren
heeft dit jaar vanwege de bijzondere omstandigheden, de corona pandemie,
grotendeels stilgelegen.
We hebben dit jaar garant gestaan voor:
•
•
•

Activiteitenweek - de VvdM hoefde niet financieel bij te springen
Prokkelsterrenslag - Er kwam meer dan voldoende geld binnen om de kosten
van de Prokkelsterrenslag te dekken.
Onderhoud van de schoolbus - VvdM betaalt de verzekeringen, ANWBlidmaatschap, de brandstof, kleine reparaties en de APK- keuring.

Gefinancierde projecten
•

Schoolbus – betreft reservering van een jaarlijks bedrag om op termijn een
vervangende bus aan te kunnen schaffen.

Geplande activiteiten, die helaas i.v.m de Covid 19 - pandemie geen doorgang
konden vinden.
•
•
•
•
•

Bezoek Villa Zebra SO
Prokkelsterrenslag VSO
Activiteitenweek VSO
Veiligheidsdag VSO
Bezoek Sinterklaashuis Brielle SO

Financiële verantwoording : zie link financieel jaaroverzicht.

