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ANBI – PUBLICATIE OP INTERNET 
Naar de eisen van de Belastingdienst 
 
 

Wilt u de blauwe vakken invullen? 
Contactgegevens stichting  
Naam stichting/vereniging Stichting tot Ondersteuning van de Financiële 

Belangen van de Vereniging  
tot het Verstrekken van Onderwijs op 
Gereformeerde Grondslag  

Fiscaal nummer of RSIN 8068.97.016 
Postadres G.C. van Tuijl, penningmeester 

Karel Hertogweg 25 
4175 LS HAAFTEN 

Telefoonnummer Tel. +31(0)418-59 2355 
Mob. +31(0)6-53735787 

E-mail gijsbert@vth.nl 
De namen en functie van de bestuurders 
Toelichting Belastingdienst: hiermee bedoelen 
wij de functies van de bestuurders die in de 
statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, 
‘penningmeester’ en ‘secretaris’. 

• A.J. van Lieburg, voorzitter   
• C. van der Reest, secretaris 
• G. C. van Tuijl, penningmeester  
• F.A. de Leeuw, lid  
• H.M. van Mourik, lid 

Hoofdlijnen van het beleidsplan (max. 400 
woorden) 
U dient de kernpunten uit uw beleidsplan te 
noteren. Veel scholen hebben dit al verwerkt in 
het jaarverslag; dan volstaat een verwijzing 
daarnaar. 
Toelichting Belastingdienst bij ‘beleidsplan’: 
een ANBI moet een actueel beleidsplan 
hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier 
waarop de ANBI haar doelstelling bereikt. Het 
plan mag een meerjarig beleidsplan zijn. 
 

Beleidsplan Stichting tot Ondersteuning van 
de financiële belangen van de Vereniging tot 
het verstrekken van onderwijs op 
Gereformeerde Grondslag te Waardenburg, 
gemeente Neerijnen 
 
De Stichting tot Ondersteuning van de 
financiële belangen van de Vereniging tot het 
verstrekken van onderwijs op Gereformeerde 
Grondslag te Waardenburg, hierna te noemen 
de stichting, is op 31 december 1997 opgericht 
voor onbepaalde tijd met als doel de 
ondersteuning van de financiële belangen van 
de Vereniging tot het verstrekken van 
onderwijs op Gereformeerde Grondslag te 
Waardenburg, hierna te noemen de 
schoolvereniging. De stichting heeft geen 
winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit 
minstens 3 personen. De stichting is gevestigd 
te Neerijnen.  
 
Het werk dat de stichting doet  
De stichting verleent financiële steun aan de 
schoolvereniging. Het vermogen wordt voor dat 
doel door de stichting beheerd en aangewend.   
 
De manier waarop de stichting geld werft 
De stichting tracht de benodigde financiën te 
verwerven via bijdragen van de ouders van de 



 
  

2/2 
      

 

leerlingen die onderwijs volgen op de door de 
schoolvereniging in stand gehouden school en 
verder door verkrijgingen krachtens erfrecht of 
schenking, subsidies en alle overige 
verkrijgingen. 
 
Beheer van het vermogen 
Voor het beheer van het vermogen worden 
bankrekeningen aangehouden. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor het beheer van het 
vermogen. Er worden alleen verplichtingen 
aangegaan dan wel uitgaven gedaan op basis 
van besluiten van het bestuur. Binnen het 
bestuur is de penningmeester gemachtigd tot 
het doen van uitgaven. Het eigen vermogen zal 
niet meer bedragen dan redelijkerwijs nodig is 
voor het werk van de instelling. Als geld niet 
onmiddellijk nodig is voor lopende uitgaven kan 
dat risicomijdend worden belegd of op een 
veilige spaarrekening worden ondergebracht. 
Bij liquidatie van de stichting komt een 
eventueel batig saldo ten gunste van de 
schoolvereniging, die ook een ANBI-status 
heeft.  Er is sprake van gescheiden vermogen. 
Het bestuur bestaat uit ten minste 3 personen 
die evenveel stemrecht hebben.  
 
De besteding van het vermogen 
Het vermogen zal uitsluitend ten behoeve van 
de schoolvereniging worden aangewend. 
De bestuursleden krijgen geen bezoldiging. 
Alleen de gemaakte onkosten worden vergoed. 
 

Het beloningsbeleid 
Toelichting Belastingdienst: publiceer zowel 
het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat 
in de statuten staat, als voor de directie van 
de instelling. Publiceer ook het 
beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze 
laatste groep kunt u volstaan met een 
verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor 
het personeel, als dat van toepassing is. 
 

De bestuursleden krijgen geen bezoldiging. 
Alleen de gemaakte onkosten worden vergoed. 
 
Er zijn geen personeelsleden in loondienst. 
 

(Financiële) verantwoording 
In de regel zitten het jaarverslag en de 
jaarrekening in één document.  

Zie de bijlage voor de jaarrekening 2019. 


