Hoofdlijnen beleidsplan
Activiteiten
De Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs (hierna: “V.v.G.O.”) stelt zich ten doel het doen geven van
gereformeerd onderwijs, overeenkomstig de grondslag van de vereniging. Hiertoe is de gereformeerde
basisschool De Triangel opgericht en deze wordt door de vereniging en haar leden in stand gehouden,
zie ook www.gereformeerdebasisschool.nl. Door lidmaatschap van de V.v.G.O. ondersteunen leden de
activiteiten van de vereniging.
Door de leden wordt een bestuur verkozen die leiding geeft aan de school om op deze wijze de
doelstelling van de vereniging te verwezenlijken. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en
een penningmeester en, indien noodzakelijk geacht, een algemeen bestuurslid. Een bestuursfunctie is
een onbezoldigde functie.
Ten behoeve van de activiteiten is een schoolplan opgesteld. In dit plan wordt in meer detail de visie
op en invulling van het onderwijs beschreven. Eveneens is een schoolgids opgesteld, waarin de
belangrijkste informatie met betrekking tot het onderwijs is opgenomen.
Werving gelden
Omdat GBS De Triangel niet door de overheid bekostigd wordt, moeten de benodigde financiën worden
opgebracht door de leden van de V.v.G.O. dan wel door mensen die de doelstelling van de vereniging
ondersteunen maar vanwege hen moverende redenen geen lid van de vereniging wensen te worden.
De leden betalen contributie en daarnaast, naar draagkracht, een maandelijkse donatie. Ook werft de
vereniging gelden door eenmalige giften.
Een financieel verslag over 2018 wordt z.s.m. op de website gepubliceerd.
Vermogensbeheer
Het vermogen van de instelling word beheerd door de penningmeester, waarbij bestuursleden
gezamenlijk zijn bevoegd tot het aangaan van verplichtingen. Het vermogen staat op een lopende
rekening op naam van de V.v.G.O.. Voor het uitvoeren van de activiteiten is het de wens van het
bestuur om een bepaalde financiële buffer op te bouwen. Op dit moment echter is het vrij besteedbaar
vermogen beperkt tot zeer beperkt.
Besteding
De binnenkomende gelden worden besteed ten behoeve van de activiteiten. Belangrijkste uitgaven
zijn:
•
•
•
•

Kosten voor het onderwijzend personeel;
Huur van de locatie plus bijkomende kosten (servicekosten, verzekeringen e.d.);
Aanschaf van de benodigde lesmaterialen;
Het verkrijgen en up-to-date houden van onderwijsmethoden;

Een batig exploitatiesaldo zal worden aangewend om de gewenste buffer op te bouwen.

