Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Limburg

Nummer Kamer van
Koophandel

1 4 0 8 2 7 9

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Nijverheidsweg 25 - 6227 AL Maastricht

Telefoonnummer
E-mailadres

bestuur@vrijeschoollimburg.nl

Website (*)

www.vrijeschoollimburg.nl

RSIN (**)

8 1 4 5 6 4 8 8 4

Actief in sector (*)

Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

4

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.C.H. Hermans

Secretaris

N. Nagy

Penningmeester

R. Besemer (a.i.)

Algemeen bestuurslid

A. Henny

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het in algemene zin bevorderen van het aanbod in, de kwaliteit van en de interesse in
vrijeschoolonderwijs in de provincie Limburg.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Het bieden van financiele ondersteuning van de twee vrijescholen voor voortgezet
onderwijs in Zuid-Limburg (VSP in Heerlen en BLC in Maastricht) in de vorm van
schenkingen aan de ontwikkeling en uitvoering van het aangeboden
vrijeschoolonderwijs. De scholen mogen en moeten de gelden gebruiken om typische
vrijeschoolvakken (kunst, drama, houtbewerken, metaalbewerken, textiele vormgeving
uitgebreid muziekonderwijs, kooronderwijs etc) in kleine klassen mogelijk te maken.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Door middel van schenkingen van vrijwel voornamelijk particulieren.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Zie voor de besteding hierboven. Het beleid van de stichting is om alle gelden die in een

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://vrijeschoollimburg.nl/over-de-vvl.html
www.vrijeschoollimburg.nl/over-de-vvl

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Er zijn geen medewerkers in dienst. Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar

boekjaar - dat gelijk loopt aan een schooljaar - ontvangen worden door te schenken
aan beide scholen, onder aftrek van de noodzakelijk te maken kosten, die minder dan
1 % van de schenkingen bedragen. Er wordt een klein vermogen (circa € 2.500,=)
aangehouden voor onverwachte uitgaven.

Open

werkzaamheden. Wel kan aan bestuursleden een vrijwilligersvergoeding worden
toegekend. Het maximum bedrag dat in een jaar een bestuurslid aan vergoeding mag
ontvangen, is maximaal het bedrag dat belastingvrij (volgens de geldende richtlijn van
de belastingdienst) mag worden uitgekeerd. In het geval in een jaar een vrijwilligersvergoeding wordt uitgekeerd, wordt dit in het jaarverslag kenbaar gemaakt.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

De activiteiten van de stichting zijn op te splitsen in twee delen. Het eerste betreft het
schenken van gelden aan de voornoemde scholen voor uitbreiding van het aanbod
van het vrijeschoolonderwijs zoals hierboven aangegeven. Daarnaast heeft het bestuur
regelmatig overleg met het bestuur van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO)
en de rectoren van voornoemde scholen. Tussen LVO en de stichting is contractueel
afgesproken hoe het vrijeschoolonderwijs op beide scholen vormgegeven moet worden.
De stichting overlegt in dat kader in hoeverre de scholen hieraan voldoen.

Url van het activiteitenhttps://vrijeschoollimburg.nl/over-de-vvl.html
www.vrijeschoollimburg.nl/over-de-vvl
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open

