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1. Inleiding  
In het voorjaar van 2014 is de stichting Droom van Joop opgericht. Daarbij is de volgende doelstelling 
geformuleerd:  
 

De stichting heeft tot doel om kinderen van de Joop Westerweelschool extra te 
stimuleren hun talenten te ontdekken en optimaal te ontwikkelen. 
Met aanvullende financiële middelen kan kinderen een extra kans geboden worden om 
zich ten volle te ontplooien en alles eruit te halen wat er in zit: cognitief, emotioneel, 
sociaal, fysiek en/of artistiek. 
Want een extra kans nu, kan een groot verschil maken straks.  

  
2. Bestuur  
Bij de samenstelling van het bestuur is gelet op de affiniteit met onderwijs c.q. de Joop 
Westerweelschool én het hebben van relevante netwerken en vaardigheden. Specifiek wordt daarbij 
gestreefd naar een bestuur waarin onderwijskundige, financiële, organisatorische en fondsenwervende 
kwaliteiten vertegenwoordigd zijn. Het bestuur vergadert in beginsel 4 keer per jaar.  
 
3. Fondsenwerving  
 
De fondsenwerving vindt plaats onder de ouders / familie van de (oud-)leerlingen van de 
Westerweelschool, buurtgenoten, bedrijven, particulieren, overheden, loterijen, instellingen en fondsen.  
Een	  project	  wordt	  	  gestart	  bij	  100%	  dekking	  van	  de	  financiering,	  dwz	  de	  stichting	  dient	  over	  het	  
totaalbedrag	  te	  beschikken	  bij	  aanvang	  van	  het	  project.	  Blijkt	  dat	  een	  project	  niet	  doorgaat,	  dan	  zal	  overleg	  
plaats	  vinden	  met	  de	  gever.	  
 
 
4. Projecten  
De stichting zal – binnen de kaders zoals verwoord in de doelstelling - uiteenlopende projecten 
financieren. Deze kunnen variëren in omvang (kosten, duur, aantal kinderen, e.d.) en worden (mede) 
afgestemd op de behoeften van de school.  
 
5. Criteria 
De volgende uitgangspunten spelen een rol bij het in behandeling nemen van nieuwe project-
aanvragen: 
• Nieuwe projecten zullen in nauw overleg met de directie van de Joop Westerweelschool worden 

geïnitieerd.  
• Er wordt (op termijn) gestreefd naar vernieuwende en aansprekende projecten. 
• Enkel projecten die goed gemotiveerd en onderbouwd zijn komen in aanmerking. 
• Er worden enkel projecten gefinancierd die niet uit reguliere (onderwijs)middelen kunnen worden 

bekostigd.  
• Bij de toekenning kunnen voorwaarden worden gesteld, zoals een schriftelijke rapportage of een 

vooraf overeengekomen uitvoering.  
 
6. Financiën  
De geworven middelen worden gehouden op een bankrekening.  
Er zal niet worden belegd en de gelden zullen ten alle tijden beschikbaar moeten zijn voor projecten op 
de Joop Westerweelschool.  
Het uitgangspunt voor de stichting is om de geworven gelden uiterlijk binnen het betreffende boekjaar 
of de twee daaropvolgende boekjaren te besteden.  
 
7. Beloningsbeleid  
De bestuurders verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd, alleen gemaakte kosten kunnen worden 
gedeclareerd.  
 
8. ANBI  
De stichting Droom van Joop streeft naar het verkrijgen van de ANBI status (Algemeen Nut Beogende 
Instelling). Een als ANBI aangemerkte organisatie hoeft geen erfbelasting of schenkingsrecht te betalen 
over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt. Daarnaast zijn uitkeringen die een ANBI in het kader 



van haar doelstelling ontvangt vrijgesteld van schenkbelasting. Het beleid van het bestuur is erop 
gericht om blijvend over de ANBI-verklaring te kunnen blijven beschikken.  


