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1. Inleiding 

De stichting is in 1994 opgericht door de toenmalige rector en een paar ouders. 
Doel was het werven en beheren van fondsen ter ondersteuning van de school en de activiteiten van de 
school. 

Aanleiding waren de drastische wijzigingen van de bekostiging van het onderwijs. De gedachte was om 
met de stichting extra middelen te verwerven en minder afhankelijk te zijn van de overheid. De wens 
om de positie van de school als onafhankelijk categoraal gymnasium te behouden speelde daarbij een 
belangrijke rol. 
De vraag kan overigens gesteld worden of de stichting ooit in staat zou zijn geweest voor een degelijke 
substantiële ondersteuning zorg te dragen. 

Inmiddels is ‘de rust’ weergekeerd en kan de financiële positie van de school goed worden genoemd. De 
rol van de stichting is daarmee echter niet overbodig geworden. Veel middelen van de school zijn 
geoormerkt en kunnen niet vrijelijk besteed worden.  
De stichting probeert hierin te voorzien, door financiële steun te bieden voor activiteiten, investeringen 
e.d. buiten het reguliere curriculum om. 

2. Organisatie 

Het bestuur van de stichting wordt in eerste aanleg gevormd door ouders van (oud-)leerlingen van de 
school. Daarnaast heeft qualitate qua zitting in het bestuur de rector van de school. 

Het bestuur is onbezoldigd, maar heeft wel recht op vergoeding van kosten. 

Vergaderingen van het bestuur worden gehouden op school (rectorskamer). Frequentie van de 
vergaderingen is enigszins wisselend, maar ongeveer 4-5x per jaar. 
Het komt voor dat er buiten de vergadering om overlegd wordt, bijvoorbeeld indien een steunaanvraag 
met voorrang moet worden beoordeeld. 

 



3. Fondswerving 

Primaire doelgroep bij het werven van middelen is de kring van ouders van leerlingen van de school. 
Zij worden benaderd door middel van vermelding in de schoolgids en ouders van leerlingen worden 
geïnformeerd over de Stichting door een ‘promo-praatje’ op de ouderavonden. 

De neerwaartse tendens in de omvang van fondsweving is omgebogen, maar over de fondswerving kan 
het bestuur nog niet tevreden zijn. 
De verzoeken om ondersteuning vergen een groter bedrag dan er jaarlijks aan fondsen binnen komt. 
Additionele fondsen blijven gewenst. Het benaderen van oud-leerlingen, die de school nog een warm 
hart toedragen is hierbij een eerste stap. 

4. Steunaanvragen 

Steunaanvragen kunnen schriftelijk worden gedaan door de leraren en door leerlingen. Het doel 
waarvoor de steun wordt gevraagd moet voldoende concreet omschreven zijn en gaat bij voorkeur 
vergezeld van een begroting en/of offerte. 

De gevraagde steun moet passen binnen de doelstelling van de stichting (artikel 2 van de statuten). 
Hierbij moet worden opgemerkt dat in principe geen ondersteuning wordt verleend aan investeringen in 
vastgoed en infrastructuur. Ook aanvragen voor uitgaven ten behoeve van het reguliere curriculum, die 
uit de normale begroting van de school behoren te worden betaald, worden in principe niet 
gehonoreerd. 

De ondersteuning is primair gericht op activiteiten en zaken, die weliswaar buiten het directe onderwijs 
om gaan, maar ontegenzeggelijk bijdragen aan het karakter van de school als zodanig, en aan het 
gymnasiaal onderwijs. 
Vanuit het verleden kan daarbij gedacht worden aan toneelvoorziening, Beyers Naude-lezing, Grote 
Avond, instrumenten en kleding voor het schoolorkest, activiteiten binnen het kader van BNA e.d. 

 


