BELEIDSPLAN STICHTING BEURZENFONDS WINFORD 2018-2020
INLEIDING
Dit beleidsplan van de Stichting Beurzenfonds geldt voor de periode 2018-2020. Het toont
doelstellingen en activiteiten van de stichting en geeft inzicht in de herkomst van de beschikbare
fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI-regeling en wordt jaarlijks geactualiseerd en
vastgesteld door het bestuur.
De stichting is onafhankelijk en functioneert zelfstandig. Met de Winfordscholen wordt uiteraard
samengewerkt bij het selecteren van de kandidaten voor een beurs: de school moet éérst uitspreken
dat er vertrouwen is in een bepaalde kandidaat, vóór we overgaan tot de toekenning van een beurs.
Het stichtingsbestuur beslist autonoom over de toewijzing van beurzen.
1. DOELSTELLING
Het doel van de stichting is het verstrekken van financiële steun aan ouders van leerlingen van
Winford die, vanwege de hoge kosten van dit particulier onderwijs, niet in de positie verkeren het
schoolgeld zelf te betalen. Het bestuur richt zich als regel vooral op leerlingen die door problemen
thuis, op school in moeilijkheden zijn beland. Zij kunnen met de steun van het fonds een jaar ‘op
adem komen’ op één van de Winfordscholen. Die kunnen door hun beperkte groepsgrootte hun
leerlingen zodanig feedback en aandacht geven, dat hun zelfvertrouwen en prestaties weer omhoog
gaan. Na zo’n jaar kan een leerling meestal de wereld weer aan.
2. ACTIVITEITEN
De Stichting Beurzenfonds Winford is geïnvolveerd in de navolgende activiteiten:
-

-

-

-

Het vergroten van de bekendheid van de stichting. Met dit doel worden nu en dan mailings
verstuurd, in het bijzonder aan (ouders van) alumni
Het werven van fondsen onder alumni en andere partijen. De komende twee jaar zullen we
‘adoptie’- strategieën toepassen (‘adopteer een leerling’)en meer nadruk leggen op een door
de leerling ná het beursjaar te schrijven testimonial voor de website.
Het verstrekken van beurzen aan leerlingen van de scholen van Winford.
De stichting werft via de website van Winford geïnteresseerden voor een beurs. Deze
mensen wordt een uitvoerige vragenlijst voorgeschoteld. Zij moeten uitvoerig inzicht geven
in hun vermogenspositie, gezinssamenstelling etc.
Het beoordelen van beursaanvragen. Het correct volgen van de voorgelegde vragenlijst door
de aanvrager is een belangrijke voorwaarde om voor deze stap in aanmerking te komen. Het
bestuur beslist in een jaarlijkse bijeenkomst eind mei, wie de beurzen krijgen.
Het monitoren van de prestaties en gedragingen van leerlingen die met een beurs op een
school van Winford zitten. Wie dat zijn wordt niet bekend gemaakt bij de leerlingen, maar in
de ogen van de medewerkers van Winford is de beurs een bijzondere gift. Het streven is er
dan ook op gericht, de beurzen te doen belanden bij leerlingen die een positieve bijdrage
leveren aan de werksfeer op school. Een gesprek tussen beurskandidaat en schooldirecteur
behoort tot de besluitprocedure. Als de schooldirectie negatief oordeelt, gaat de beurs
sowieso niet door.
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3. BEHEEER VAN HET VERMOGEN
-

-

Het vermogen wordt beheerd door een bestuur dat geen bezoldiging of vaste
onkostenvergoeding geniet. Van verdere beheerkosten is slechts sprake wanneer er papierof drukkosten zijn. Vergaderkosten zijn slechts enkele honderden euro’s per kalenderjaar, de
kosten die bestuursleden daadwerkelijk maken.
De penningmeester maakt jaarlijks een jaarrekening op, die door het bestuur wordt
vastgesteld en waarvan de balans wordt gepubliceerd op de website.
Het vermogen staat rentedragend op de bank. Er wordt niet mee belegd of gespeculeerd.

4. BESTEDING VAN HET VERMOGEN
- Jaarlijks stelt het bestuur vast welk deel van het vermogen beschikbaar is om volgens de
statutaire doelen te worden besteed aan studiebeurzen. Een enkele keer wordt door het
bestuur van deze lijn afgeweken. Dit gebeurt alleen indien sprake is van bijzondere
noodgevallen. In alle gevallen wordt het geld besteed aan beurzen en aan niets anders.
Modus operandi is, dat ouders na gedegen besluitvorming bericht krijgen dat een beurs is
toegewezen. Zij moeten vervolgens aangeven of ze de gift accepteren. Acceptatie ervan
betekent dat zij zelf een verplichting aangaan ter hoogte van ongeveer een derde van het
schoolgeld. Na acceptatie maakt de Stichting het bedrag van de gift vervolgens over naar
Winford. Winford stuurt ouders een nota ter hoogte van één derde van het verschuldigde
schoolgeld. Aldus is het schoolgeld voor een beursleerling opgebouwd uit drie gelijke
tranches, één derde Beurzenfonds, één derde Winford, één derde ouders of familie.

DE ANBI-STATUS EN FISCAAL VOORDEEL
De donateur
Onder bepaalde voorwaarden is een gift aan de Stichting Beurzenfonds Winford, aftrekbaar voor
de belastingen. Wij verschaffen graag helderheid met betrekking tot de eisen die de fiscus aan de
uitvoering stelt.
De ontvanger van een beurs
Ook de ontvanger van de beurs is vrij van belastingen, m.a.w. de beurs wordt fiscaal niet tot het
inkomen gerekend
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