
    Stichting 

        Vrienden 

      Van      

  
De Sitterstraat 9 

        3318 AA  DORDRECHT 
           078 651 15 96 

BELEIDSPLAN 2013 – 2015 

  

1. Inleiding 

In dit beleidsplan legt de Stichting Vrienden van KIEM te Dordrecht haar beleidsvoornemens voor 
de periode 2013 -2015 neer. Het door de Stichting Vrienden van KIEM in deze periode te voeren 
beleid is vooral afhankelijk van de ontwikkelingen in de budgettering van het speciaal onderwijs en 
het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting 
Vrienden van KIEM daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid 
is hiermee feitelijk dynamisch. Bij het uitzetten van het door de Stichting Vrienden van KIEM te 
voeren beleid concentreert de stichting  zich op haar statutaire doelstelling.  

2. Oprichting en statutaire doelstelling 

De Stichting Vrienden van KIEM heeft ten doel gelden bijeen te brengen en te beheren ten 
behoeve van voorzieningen en activiteiten in de ruimste zin van het woord, welke niet rechtstreeks 
subsidiabel zijn door middel van overheidsmiddelen en die toch in het belang van de school, haar 
onderwijs of de leerlingen zijn en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; en dat alles voor de te Dordrecht gevestigde school KIEM. 

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door het organiseren van activiteiten, 
geldinzamelingen en alle overige handelingen die aan het doel bevorderlijk zijn. 
Uitgaven die de stichting doet ten behoeve van KIEM geschieden in overleg met de directie van 
KIEM. 

De Stichting Vrienden van KIEM is opgericht op 18 oktober 2012. Initiatief werd genomen door de 
besturen van twee vriendenstichtingen van de in KIEM opgegane scholen voor speciaal onderwijs: 
de Mytylschool Dordrecht en de Dordtse Buitenschool. De derde school, De Blije Gaarde, is bij het 
initiatief aangesloten.  

De besturen van de beide vriendenstichtingen hebben in 2012 besloten om na de oprichting 
Stichting Vrienden van KIEM hun vermogens over te dragen. Dit zal in 2014 – nadat de Stichting 
Vrienden van KIEM de ANBI-status heeft verkregen – plaats moeten vinden. 

Het bestuur bestaat bij aanvang uit 3 maal twee leden; driemaal namens de vriendenstichtingen 
van de voormalige scholen. Er is een onafhankelijk voorzitter benoemd. De bestuurders ontvangen 
geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun diensten. 

3. Werkzaamheden 

Doelstelling 

De Stichting Vrienden van KIEM heeft ten doel gelden bijeen te brengen en te beheren ten 
behoeve van voorzieningen en activiteiten in de ruimste zin van het woord, voor de school KIEM te 
Dordrecht. 
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting Vrienden van KIEM 
komen overeen. Met de werkzaamheden van de stichting wordt het algemeen belang gediend. Wij 



verwachten dat de Stichting Vrienden van KIEM zal worden aangemerkt als algemeen nut 
beogende instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001.  

Bestuur 

Voor de samenstelling van het bestuur verwijzen wij u naar de website:  
www.vriendenvankiem.nl  
Het  correspondentieadres is: De Sitterstraat 9, 3318 AA  Dordrecht. 
 

Activiteiten 

De activiteiten van de Stichting Vrienden van KIEM zijn gericht op het invullen van hetgeen bij de 
doelstelling is opgenomen. Concrete activiteiten die de stichting de komende periode wil 
ontplooien zijn: 

1. verwerven van giften en donaties; 

2. organiseren loterijen en andere fondsenwervende acties 

3. verwerven van legaten. 

3. Werving van gelden 

De Stichting Vrienden van KIEM wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van 
hun inzet en giften. 

De besturen van de beide vriendenstichtingen van de voormalige scholen zullen in 2013 hun 
vermogens overdragen.  

Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting Vrienden van KIEM, 
eventuele mailings van nieuwsbrieven naar familie en een brede kring van bekenden en 
bijvoorbeeld het benaderen van bedrijven beoogt de Stichting Vrienden van KIEM de benodigde 
financiën te verwerven voor het nastreven van haar doelstelling.  

De verkrijging van donaties bepaalt in hoeverre de Stichting Vrienden van KIEM haar doelstelling 
feitelijk kan nastreven. 

De werving van fondsen gebeurt door het bestuur op een kleinschalige directe manier, door middel 
van het aanspreken van persoonlijke c.q. zakelijke contacten etc. Indien zij ANBI-status bezit, kan 
zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen.  

Indien de Stichting Vrienden van KIEM een bedrijf of een natuurlijk persoon bereid vindt om een 
aanzienlijke schenking te doen aan de stichting, is de Stichting Vrienden van KIEM bereid fiscaal 
advies in te winnen om ten behoeve van de betreffende donateur tot een fiscaal gefaciliteerde 
vormgeving te komen. 

4. Beheer van gelden 

Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo 
min mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op 
uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving kamer van koophandel, 
reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties. Veelal worden de kosten van reizen etc. door het 
bestuur voor eigen rekening genomen. 
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking 
hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin 
zij door de Stichting Vrienden van KIEM worden ontvangen. Als rentebaten worden verantwoord 
de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande 
banksaldi. 
De stichting maakt van de activiteiten een beknopt jaarverslag. 

5. Besteding van gelden 

Het vermogen van de Stichting Vrienden van KIEM wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen 
door erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten. Voor zover de Stichting Vrienden van 



KIEM haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zijn dit 
vermogen beleggen; uitsluitend in deposito's en/of in defensieve fondsen. 

6. PR en naamsbekendheid 

De Stichting Vrienden van KIEM zal actief bekendheid geven aan haar activiteiten, door directe 
contacten met de media en via de door de stichting ondersteunde initiatieven. 

7. Bestedingscriteria 

Deze criteria zijn gereed en door het bestuur vastgesteld. 

 

8. Samenwerking met andere instellingen 

De Stichting Vrienden van Kiem is bereid samen te werken met anderen om haar doelstellingen te 
bereiken. 

9. Communicatie en contact 

Nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden 
gedownload. 

Zie: www.vriendenvankiem.nl. 

Contacten met de Stichting Vrienden van KIEM verlopen via de website 
www.vriendenvankiem.nl, het telefoonnummer 06 – 53 21 31 86 (voorzitter) of e-
mail voorzitter@vriendenvankiem.nl  

Het correspondentieadres is: De Sitterstraat 9, 3318 AA  Dordrecht. 

10 Rechtsvorm, inschrijving, fiscale gegevens 

Stichting Vrienden van KIEM is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 
Rotterdam onder nummer 56298374 . 

Door de Belastingdienst (Rijnmond/kantoor Rotterdam) is op 26 oktober 2012 bepaald dat de 
stichting geen ondernemer is voor de omzetbelasting, inhoudingsplicht voor de loonheffingen of 
belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. 

Mei 2013. 


