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Oprichting en doel 

Op 11 november 1988 is de Stichting Fonds tot Steun Haagse Vrijeschool opgericht. De 
Stichting heeft ten doel het verstrekken van gelden, het verleden van diensten en het 
gebruik van alle andere gepaste middelen waarmee Vrijeschool onderwijs in Den Haag 
gegeven kan worden. Dit kan door het wekken van belangstelling voor die onderwijs en het 
bevorderen van de kwaliteit hiervan.  
 
Bestuur 

In het bestuur zitten bestuursleden die in het verleden hebben laten zien dat zij de 
Vrijeschool pedagogiek een warm hart toe dragen en zowel over financiële als bestuurlijke 
competenties beschikken. In het bestuur heeft zitting de huidige bestuurder van De Vrije 
School Den Haag om te borgen de geselecteerde projecten in voldoende mate zijn 
afgestemd met de doelstellingen van de Haagse Vrijeschool. De Haagse vrijescholen bestaan 
uit een drietal stichtingen, te weten de Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland 
(depandance Waalsdorperweg, zijnde een VO-school), Stichting De Vrije School Den Haag 
(Abbenbroekweg, zijde een PO-school) en Stichting Wonnebald (zijnde een PO-school). 
 
Werkzaamheden van de stichting 

Belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het beoordelen van subsidieverzoeken en/of 
projecten die gericht zijn op de bevordering van Vrijeschool onderwijs. Indien nodig kan de 
stichting op dit punt ook zelf initiatieven nemen, echter de Stichting wil in deze geen 
autonome partij zijn: er moet steeds een behoefte in het Haagse zijn waar op wordt 
aangesloten. Hierbij kan het gaan om het doorontwikkelen van bestaande onderwijsvormen, 
het vergroten van bekendheid van het onderliggende gedachtegoed bij ouders of het bieden 
van vergelijkbare kwaliteitsimpulsen voor het onderwijs op vrijescholen, zoals het 
ontwikkelen van een integraal kindercentrum (nieuw concept). Verder is van belang om de 
samenwerking tussen de verschillende scholen in en rond Den Haag te stimuleren om 
daarmee de bereikbaarheid van het vrijeschoolconcept binnen de regio te doen toenemen.  
 
Verwerving en beheer van de gelden 

In het verleden heeft de stichting legaten ontvangen die de basis vormen van het huidige 
vermogen. Uitgangspunt is om ook naar de toekomst toe een stimulerende rol te kunnen 
blijven vervullen. In het afgelopen decennium is et vermogen op peil gebleven door subsidie 
te verstrekken die was afgestemd op de rente-inkomsten. In het huidige tijdsgewricht 
(2011/2012) lopen deze inkomsten terug en heeft de stichting het voornemen om actief 
nieuwe sympathisanten en donateurs aan zicht te binden: enerzijds aan de hand van 
concrete projecten, anderzijds op meer structurele basis in de vorm van jaarlijkse donaties.  
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Het fonds tot steun beheert het huidige vermogen en benut de jaarlijkse rentes voor 
projecten die binnen de doelstellingen passen. Daarnaast wordt onder (oud)ouders, 
oudleerlingen en andere sympathisanten geworven, met name ten behoeve van concrete 
projecten. 
 
Uitgangspunt is dat het vermogen niet risicovol wordt beheert. Dit betekent dat er geen 
sprake is van een aandelenportefeuille. Het bestuur van de stichting, bestaande uit (oud) 
ouders, (oud)bestuurders en (oud) leraren van vrijescholen beheren het vermogen.  
 
Het vermogen wordt zó besteed dat dit in stand blijft: de uitgaven zijn in principe gebaseerd 
op aanvullende inkomsten, zodat de omvang van het vermogen grosso modo minimaal gelijk 
blijft. 
 
Beleidsuitgangspunten met betrekking tot de beoordeling van subsidieverzoeken 

In de bestuursvergadering van 18 januari 2011 zijn de reeds informeel gehanteerde 
beleidsuitgangspunten met betrekking tot de beoordeling van subsidieverzoeken besproken 
en vastgesteld.  
De volgende punten zijn vastgesteld: 
• Jaarlijks kunnen door VO- en PO-scholen, maar ook door aanpalende 

(ouder/leraren)initiatieven voorstellen voor kwaliteitsimpulsen die in het verlengde staan 
van de omschreven doelstelling. Uitgangspunt is dat een verzoek gedaan wordt ter 
hoogte van de jaarlijkse rente van het kapitaal van het Fonds. Streven is om ten minste 
deze rente op jaarbasis te investeren.  

• Aanvullende projecten moeten van zwaarwegend(er) aard zijn om het basiskapitaal te 
laten inkrimpen. Gedacht kan worden aan (zeer) noodzakelijke uitgaven die het 
bestaansrecht van de scholen raken: enerzijds uitgaven die negatieve ontwikkelingen 
voorkomen, anderzijds investeringen die een (zeer) positieve ontwikkeling van de school 
(kunnen) betekenen. 

• In principe wordt het kapitaal van het Fonds niet ingezet om een negatieve exploitatie 
van de scholen (structureel) te dekken. 

• Het bestuur zal geen autonoom beleid generen door te sturen op subsidiemogelijkheden 
die afwijken van hetgeen binnen de school leeft. 

 
Toekomstige ontwikkelingen 

In verband met de tegenvallende rente-inkomsten wil de stichting zich actiever opstellen 
met betrekking tot fondswerving. Hiertoe zal een voorinvestering gedaan worden, waarbij 
een professional gezocht wordt die zichzelf ten minste vier keer moet kunnen 
terugverdienen. Belangrijk aspect daarbij is om de ANBI-status te verwerven, waarbij 
donateur een hoger rendement van hun bijdrage kunne realiseren. 
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