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Voorwoord 

 

Als voorzitter van het stichtingsbestuur Vrienden voor AMOS unIQ presenteer 

ik met trots ons eerste beleidsplan. De opzet is kort en bondig. Dat past bij de 

wijze waarop we willen werken als bestuur. Gericht op onze kerntaak, met 

een minimale overhead. Niet het papier of de procedure maar het belang van 

de hoogbegaafde kinderen en hun succes in het onderwijs staan voorop. Als 

vrienden zetten we onze schouders daaronder. We hopen dat u ons hierbij 

wilt helpen. Om fondsen in te zamelen en om ons te helpen groeien, zodat 

alle hoogbegaafde kinderen in Amsterdam het onderwijs krijgen dat ze 

verdienen, onafhankelijk van de draagkracht van hun ouders of verzorgers. 

 

Sandra Krikke 

Voorzitter 
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1. Inleiding 

De stichting vrienden van AMOS unIQ is opgericht bij notariële akte op  

31 december 2013. Dit beleidsplan is vastgesteld door het bestuur van de 

stichting op 15 oktober 2014 en als bijlage 1 toegevoegd aan de statuten. 

Statuten en beleidsplan vormen de basis voor het uitvoerende handelen van 

de stichting, waarbij de statuten leidend zijn.  

De stichting vrienden van AMOS unIQ heeft de ANBI status. 

 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het bestuur. 

 

2. Visie 

Voltijds speciaal onderwijs voor hoogbegaafde kinderen moet voor alle 

kinderen die daar behoefte aan hebben bereikbaar zijn. De financiële 

draagkracht van ouders mag daarbij geen belemmering zijn. 1 

 

3. Missie 

De Stichting Vrienden van AMOS unIQ willen fondsen werven om voltijds 

onderwijs voor hoogbegaafde kinderen mogelijk te maken, als ouders dit niet 

zelf kunnen betalen. 

 

4. Werkwijze 

De Vrienden bestaan uit mensen die zich inzetten voor goed voltijds onderwijs 

aan hoogbegaafde kinderen die dat nodig hebben en draaien volledig op 

basis van vrijwilligers. De instrumenten om fondsen te werven zijn hieronder 

kort en bondig toegelicht. Daarna wordt toegelicht hoe de stichting besluit 

eventuele bijdrages toe te kennen. 

 

a. Instrumenten om fondsen te werven 

De Vrienden werken via een aantal instrumenten gericht aan de 

uitvoering van de vastgestelde missie om de geformuleerde visie te 

realiseren. 

                                            
1
 Overal waar we schrijven ‘ouders’ dient gelezen te worden ‘ouders of verzorgers’ 



 5 

 

Instrument 1: Website 

De stichting laat een website bouwen om bekendheid te geven aan het 

bestaan van de stichting. Bezoekers van de site krijgen daar een goed 

beeld van het belang van voltijds speciaal onderwijs aan hoogbegaafde 

kinderen. Ook wordt uitgelegd waarom de kosten voor dit onderwijs 

meer bedragen dan regulier onderwijs. Potentiële donateurs worden 

opgeroepen om contact te zoeken of geld te doneren. 

 

Instrument 2: Promotiekaartjes 

Om de doelen van de stichting onder de aandacht te brengen bij 

derden beschikken de vrienden over promotiekaartjes met daarop de 

kernboodschap van de Vrienden én een verwijzing naar de website en 

het rekeningnummer. 

 

Instrument 3: Promotiefilm 

Om het belang van voltijds speciaal onderwijs aan hoogbegaafde 

kinderen duidelijk te maken, hebben de Vrienden een promotiefilm 

laten maken die op gangbare platformen online gezet wordt. Via 

diverse kanalen (zoals de nieuwsbrief van scholen) zal de film onder 

de aandacht worden gebracht. 

 

Instrument 4: Individuele contacten 

Het belangrijkste instrument dat de Vrienden kunnen inzetten om de 

doelen te realiseren betreft het aanspreken van individuele contacten 

waarbij de overige instrumenten ingezet kunnen worden.  

 

b. Het toekennen van bijdragen 

De stichting kan slechts bijdragen toekennen voor een periode van één 

jaar. Kinderen noch hun ouders mogen rechten ontlenen een 

toegekende bedragen. Veranderingen in de financiële positie  van de 

ouders, of van de stichting zelf, kunnen een reden zijn om een 

toegekende bijdrage in de toekomst niet meer toe te kennen. 
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Bijdragen van de stichting worden gemaximeerd op 90% van de eigen 

bijdrage die de betreffende school vraagt. Ouders worden geacht om 

altijd minimaal 10% zelf te betalen. Slechts wanneer dit aantoonbaar 

niet mogelijk is, kan het bestuur hier gemotiveerd van afwijken. 

 

Alvorens een bijdrage wordt toegekend is het aan ouders om aan te 

tonen dat zij de gevraagde eigen bijdrage niet kunnen voldoen. De 

basis daarvoor betreft de aanslag voor de inkomstenbelasting van het 

voorgaande jaar. Waar nodig wordt aan een deskundige externe partij 

gevraagd om een vergelijkbaar oordeel op te stellen. 

 

Het aantal bijdragen dat de stichting toekent, kent in principe geen 

bovengrens. In de praktijk is het beperkt door de beschikbare, 

ingezamelde gelden. 

 

 

5. Financieel beheer 

Ingezamelde bijdragen worden ontvangen op rekening @@@ bij de 

RABObank op naam van de Stichting Vrienden van AMOS unIQ. Het beheer 

van de rekening gaat volledig digitaal. De Vrienden beschikken niet over een 

pinpas bij deze rekening. Het beheer van de rekening is in handen van de 

penningmeester, die jaarlijks verantwoording aflegt door middel van een 

balans en een exploitatierekening. 

 

De kosten voor de overhead zijn minimaal en gemaximeerd op 10% van de 

ingezamelde gelden, alleen te besteden aan daadwerkelijk gemaakte kosten. 

De boekhouding van de stichting is openbaar en transparant en voor een 

ieder in te zien. 

 

Aan de bestuurders van de stichting wordt geen vergoeding toegekend, ook 

niet voor onkosten. 
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6. Bestuursbesluiten 

Bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen 

in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal bestuurders in 

persoon aanwezig is. 

 

7. Overige zaken 

De stichting is statutair opgericht in december 2013 en dit beleidsplan dateert 

uit 2014. Het ligt in de lijn der verwachting dat statuten en dit beleidsplan in 

alle zaken zullen voorzien. Voor die overige zaken geldt dat deze zodra ze 

zich voordoen aan dit beleidsplan worden toegevoegd. Jaarlijks zal het 

beleidsplan geactualiseerd worden waar dat nodig is. 

 

 

 


