Beleidsplan Stichting Materiële Steun
De stichting Materiele Steun heeft als statutaire doelstelling het verlenen van materiële steun aan het
reformatorisch voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam/Dordrecht in de meest ruime zin van het
woord. In dat kader worden door de stichting reiskostenvergoedingen verstrekt, worden docenten
gefaciliteerd voor het volgen van de cursus Godsdienstige en pedagogische vorming, worden
Bijbelroosters voor de leerlingen vervaardigd en attenties uitgereikt aan examenkandidaten.
De inkomsten van de stichting bestaan uit giften van de ouders en renteopbrengsten van het
vermogen. Deze opbrengsten worden aangewend voor scholing en tegemoetkoming van reiskosten.
De stichting Materiële Steun is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Hierdoor kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken
worden.
Daarnaast is de toezegging gedaan om bij te dragen in de kosten van een aantal specifieke projecten,
zoals een tijdelijke uitbreiding van de financiële steun voor Godsdienstige vorming van docenten, de
opzet van een nieuwe onderwijszorgvoorziening voor leerlingen met (ernstige) psychiatrische
problematiek, het verstrekken van de ‘Bijbel met uitleg’ en de kosten van busvervoer van leerlingen uit
het Westland. Door deze kosten loopt het vermogen van de stichting terug. Het bestuur heeft zich
beraden op deze situatie en is van mening dat de stichting, mede gelet het feit dat de druk op de
reformatorische identiteit de komende jaren alleen maar groter zal worden, geen luxe maar een
noodzaak is.
Om die reden heeft het bestuur besloten dat het noodzakelijk is dat er een minimum vermogen in de
stichting aanwezig is van € 800.000. Bij een lage rentestand zoals nu het geval is en gelijkblijvende
omvang van giften zullen we zelfs op dat minimum vermogen langzaam inboeten.
Samengevat zijn de uitgangspunten voor de komende jaren als volgt:
1. Het minimum vermogen van de stichting dient tenminste € 800.000 te bedragen. Indien de
inkomsten achterblijven dient er bezuinigd te worden op de kosten.
2. Het vermogen wordt verdeeld naar een algemene reserve en bestemmingsreserves voor
Vorming en scholing en Vervoer.
3. Jaarlijks worden de kosten voor scholing van personeel in het kader van het behalen van een
eerste bevoegdheid, de cursus Godsdienstig Pedagogische Vorming, attenties voor
examenkandidaten, Bijbelroosters e.d. ten laste van de bestemmingsreserve Vorming en
scholing gebracht
4. Ten laste van de bestemmingsreserve Vervoer worden de bijdragen terzake reiskosten
gebracht welke verstrekt worden aan ouders met een lager inkomen en extra OV-reiskosten
door gebruikers van de Westlandbus .
5. Bij een vermogen hoger dan € 800.000 wordt het saldo van de exploitatierekening op basis
van bovenstaande uitgangspunten wordt verdeeld door 42,5% toe te voegen aan de
bestemmingsreserve Vorming en scholing, 42,5% aan de bestemmingsreserve Vervoer en het
restant toe te voegen aan de algemene reserve.
6. Bij een vermogen lager dan € 800.000 wordt het saldo van de exploitatierekening toegevoegd
respectievelijk onttrokken aan de bestemmingsreserves voor Vorming en scholing en Vervoer
in de verhouding 50-50. Aanvragen voor bijdrages ten behoeve voor specifieke projecten
worden in beginsel gefinancierd uit de algemene reserve. Het bestuur kan besluiten toe te
staan dat de algemene reserve hierdoor negatief wordt. In die situatie kan pas weer aan
specifieke projecten worden bijgedragen wanneer de algemene reserve positief is.
7. Gepoogd zal worden om door middel van een actieplan te komen tot hogere opbrengsten uit
giften van ouders en wellicht ook van de kerken in het voedingsgebied van het Wartburg
College.
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