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Even voorstellen.. 
Waarom: 

Om het gat te kunnen vullen tussen de huidige mogelijkheden en wensen van de 

schoolleiding, ouders en kinderen en de (basis) wettelijke middelen die de school van 

de overheid en de gemeente krijgt. Dit is nodig omdat een unieke school als "De 

Overhael" - kleine school, kleine klassen, zeer diverse kinderen uit de wijde omtrek, 

zoveel mogelijk maatwerk in de klas,  etc. - in geen enkele begrotingssystematiek past! 

Het doel:  

“bij te dragen aan de kwaliteit en continuïteit van de school en van de bijbehorende 

schoolomgeving door middel van het verlenen van financiële steun aan projecten en 

voorzieningen voor school- en regiokinderen, en al hetgeen met het voorgaande 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”. 

Het bestuur: 

Rob Oudman (voorzitter), Ivon van Leyenhorst (secretaris), Jan Andries Teeuw 

(penningmeester), Willem Bentinck, Jan Hoekstra en Karin Koppenol.  
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Even voorstellen (2).. 
 

 

Context: 

In Nederland zijn er al tientallen scholen met een “Vrienden van” stichting. De 

Overhael is nu de eerste binnen het ISOB en de wijde regio. 

 

Aanvullend op de ouderraad: 

De Stichting doet haar werk in aanvulling op het werk van de ouderraad. 

Ouderbijdragen zijn specifiek voor de jaarlijks terugkerende (buitenschoolse) 

activiteiten van uw kind. Donaties aan de stichting zijn vooral voor 

(diepte)investeringen om de school te verbeteren boven de wettelijk beschikbare 

middelen 
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Draag bij aan het succes! 

• Minder geld… 

• Grotere klassen… 

• Minder individuele 
aandacht individueel 
kinderen 

• Verlies motivatie 
leerkrachten 

• Verliezen kinderen 

• Verliezen van goede 
leerkrachten 

• Druk om te investeren om 
nog goede voorzieningen 
te kunnen bieden 

• Maken van schulden 

= Einde school…. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

=  Een bloeiende school 

•Geen schulden 

•Zoekt hulp voor 
projecten en 
voorzieningen 

•Meer budget besteedt aan 
onderwijs op maat 

•Instroom kinderen van 
andere scholen 

•Zeer gemotiveerd team 

•Meer individuele aandacht 

•Kleine klassen houden 

•Minder geld… 

Illustratief voor sommige scholen… 

Een negatieve spiraal omlaag 

Een positieve spiraal omhoog 

De Overhael sinds de jaren ‘70 
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Samen bouwen aan de 

“community” achter de school 
Het beste voor 

onze kinderen 

Het sociale 

bindmiddel van 

Driehuizen 

Werkgelegenheid in 

dorpskernen Vanwege fijne 

jeugdherinneringen 

Maatschappelijk 

ondernemen 

Uit liefde voor streek 

Behoud kleinschalig 

onderwijs 

.…Niet alleen voor fondsenwerving, maar ook om mensen te 

mobiliseren wanneer het belang van de school in het geding is…. 5 

Een plek waar ik 

niet gepest wordt 



Investeringprogramma 
• Doelstelling van de stichting is om de school jaarlijks gemiddeld €5.000,- ter 

beschikking te kunnen stellen. Omgerekend circa €66,- per leerling. 

 

• Dankzij snelle, spontane donaties heeft de stichting nu al 2 digiborden met 

bijbehorende laptops aan de school kunnen schenken t.w.v. €5.800,- ! 

 

• Nu de kas weer leeg is, hebben we jullie hulp nodig om in de komende jaren te 

kunnen realiseren: 
– Elk jaar een bedrag van circa €1.000,- voor vernieuwing en uitbreiding ICT middelen 

– Extra sport- en gymmaterialen voor de gymzaal/schoolplein: eenmalig in totaal €2.200,- 

– Techniektorens 3 in totaal, voor onder-, midden-, en bovenbouw. Per stuk circa €2.750,- 

– Gefaseerde vernieuwing schoolplein (valt buiten verplichting gemeente), budget nader te bepalen, maar 

kan gauw oplopen tot €15.000,- 

– En ongetwijfeld aanvullende wensen van kinderen, ouders of het team om de school nog beter te maken! 

 

• Nu er een stichting is, kunnen we beter sponsoring van bedrijven en bijdragen van 

fondsen en overheid vragen. 
– De ervaring leert echter dat dit meestal de uitgaven niet dekt. We hebben dus eigen financiële middelen 

hard nodig! 

6 



Word vriend & donateur 

• Als vriend sluit je je aan bij de “community” die De Overheal, op wat voor wijze ook, steunt. 

Via onze website www.vriendenvandeoverhael.nl en Facebook is het een platform om 

herinneringen aan vroeger met elkaar te delen, maar ook de vooruitgang van de school en 

het werk van de stichting te blijven volgen. 

 

• De Stichting Vrienden van de Overhael heeft de fiscale ANBI-status (Algemeen Nut 

Beogende Instelling) en derhalve zijn schenkingen aan de Stichting vrij van schenkingsrecht 

en (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (zie www.anbi.nl). 

 

• Elk vorm van doneren is welkom: 

– Wordt jaardonateur door jaarlijks een vast bedrag (€20/€40/€60) over te maken naar de 

stichting 

– Laat in een akte een vast bedrag voor tenminste 5 jaar vastleggen (zgn. “Schenking bij 

leven”) hetgeen 100% aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting… 

– Of verblijdt ons met een eenmalige donatie… 

 

• Of help mee fondsenwerving: 

– Bedenk een leuke actie waarvan de opbrengst (ten dele) ten gunste komt van de 

stichting. 

– Breng een bedrijfssponsor op het idee om een wens van de school te sponsoren 
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Meld je vandaag aan en 

wordt jaardonateur! 
 

www.vriendenvandeoverhael.nl 

 
e-mail: info@vriendenvandeoverhael.nl 
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