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Doelstelling
De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt als volgt:
1. De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van schoolonderwijs op gereformeerde grondslag,
zoals in artikel 2 van deze statuten is omschreven.
2. Zij tracht deze doelen te bereiken door:
a. haar leden hulp te bieden bij de oprichting en instandhouding van scholen;
b. mede te werken aan de bloei van deze scholen;
c. een commissie in te stellen ter beslechting van geschillen, welke zich binnen het verenigingsverband, dan wel binnen de bij de vereniging aangesloten scholen kunnen voordoen, alsmede
een commissie van beroep, zoals in de onderscheiden onderwijswetten is geregeld;
d. haar leden voorlichting te geven met betrekking tot de toepassing en naleving van de wettelijke
voorschriften ten aanzien van de scholen en het personeel;
e. alle andere wettige middelen, die tot de gestelde doelen dienstig kunnen zijn.
De vereniging heeft als nevendoel het faciliteren van psychosociale hulpverlening, verleend door het
Ds. G.H. Kerstencentrum, zie artikel 4 van de statuten.
1. Onder psychosociale hulpverlening wordt o.a. verstaan:
a. opvoedingsondersteuning;
b. ambulante gezinsbegeleiding;
c. andere vormen van hulp aan jongeren en/of ouderen.
2. De vereniging heeft geen winstoogmerk.
Algemeen belang/geen winstoogmerk
Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.
De instelling heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 3 lid 3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. Zoals blijkt uit artikel 19 lid 5 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo
moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.
Werven van gelden/geldmiddelen
De instelling ontvangt gelden ten behoeve van de doelstelling uit contributies van de leden, bijdragen,
verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen, leningen en eventuele andere baten.
Vermogen
De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling. De vereniging is eigen
risicodrager en heeft daarom een aanzienlijke buffer nodig voor de dekking van personele risico’s
(kosten van vervanging en werkloosheid). Ook het kantoorgebouw dat eigendom is van deze vereniging
is niet verzekerd. Voor de kosten van groot onderhoud en eventuele vervanging van het gebouw is
eveneens een voorziening nodig.
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Besteding inkomsten
De instelling besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de bevordering van schoolonderwijs op gereformeerde grondslag en het faciliteren van psychosociale hulpverlening, verleend
door het Ds. G.H. Kerstencentrum.
Zeggenschap
Op grond van artikel 12 van de statuten van de instelling en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen
enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele
(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.
Vergoedingen
De leden van het bestuur/de raad van toezicht ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een
niet-bovenmatig vacatiegeld.
Accountant
De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door Van Ree accountants.
Publicatie
De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website www.vbso.nu
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