Jaarplan 2015-2016
1. Organisatie
1.1
ANBI
De Stichting streeft naar de ANBI-status. Het bestuur zal zich inzetten om deze zo spoedig mogelijk te
verwerven.
Dit vereist in de eerste plaats een aanpassing van de statuten. Voorts wordt de website
geactualiseerd; relevante documenten zoals statuten, financieel jaaroverzicht en beleidsplan moeten
daarop gepubliceerd worden.
1.2
Raad van Toezicht
Statutair wordt vastgelegd dat de Stichting een Raad van Toezicht heeft, die het bestuur controleert.
Deze Raad moet in het schooljaar 2015-2016 operationeel zijn.
1.3
Financiële organisatie
Vooralsnog zal het boekhoudsysteem eenvoudig van opzet zijn.
Van uitgaven dienen verantwoordingsdocumenten (nota´s, uitgave-overzichten, etc) aanwezig te zijn.
Het overgaan tot betaling door de penningmeester is onderhevig aan een protocol.
De besteding van de AFAS-gelden wordt apart geadministreerd.
De penningmeester geeft iedere bestuursvergadering de actuele financiële situatie.
De Stichting wil niet in een schuldpositie komen en zal geen leningen aangaan.
Ondanks dat uitgangspunt zal het bestuur een verzekering afsluiten om bij ongewilde problemen de
hoofdelijke aansprakelijkheid af te dekken.
De betalingsmogelijkheden zullen bestaan uit directe girale betalingen aan de Stichting of indirect via
Mollie. Mollie incasseert via Ideal tegen een zeer beperkte vergoeding. Geen gebruik zal worden
gemaakt van acceptgiro.

2. Besteding financiële middelen
De verwachte inkomsten voor het jaar 2015-2016 worden in belangrijke mate bepaald door het door
AFAS toegezegde bedrag. Daarnaast is er een bescheiden bedrag beschikbaar uit donaties van oudleerlingen.
2.1
World Final F1 in schools Singapore
Een team van leerlingen van Hugo de Groot heeft in het schooljaar 2014-2015 veel tijd geïnvesteerd
in het programma ‘F1 in schools’, een internationale STEM (science, technology, engineering,
mathematics) competitie voor scholieren van 11-16 jaar. Ze bereikten met hun bijdrage de World
Final in Singapore. Aanvankelijk leek hun deelname aan die finale financieel onmogelijk. Dankzij de
gift van AFAS zullen de 10 leerlingen van Hugo de Groot toch kunnen deelnemen.
2.2
Computers
De Hugo de Groot is van ver gekomen. In 2009 en 2010 waren er immense tekorten op de begroting,
waardoor er geen tot weinig geïnvesteerd kon worden in de digitale infrastructuur van de school. De

school had daarbij ook nog eens de pech onderdeel te zijn van een bestuur dat bepaald niet zonder
financiële problemen door het leven gaat. Dit betekent dat het niet mogelijk is de investeringen te
doen om de noodzakelijke vooruitgang te kunnen realiseren. De computers in de lokalen zijn
gemiddeld zeven jaar oud.
De afschrijvingstermijn in het onderwijs voor computers in de lokalen is drie jaar. Vanwege de
tekorten werd dit eerder verlengd naar vijf jaar, om uiteindelijk opgerekt te worden naar zeven jaar.
Dit betekent zeer trage computers die niet langer in staat zijn om de smartboarden van de docenten
aan te sturen. Dit heeft zeer negatieve gevolge voor het primaire proces (lesgeven). De docenten
raken gefrustreerd en de lessen leveren in op kwaliteit. Dit heeft impact op de kwaliteit van de
school. De gift van AFAS kan nu investering in de digitale infrastructuur mogelijk maken.
2.3
Veilige en gezonde school
Rond dit thema wil de Stichting dit schooljaar een aantal investeringen doen.
De leerlingen op de Hugo de Groot leven in ‘de zeven Focuswijken’
Dit betekent veelal slechte woningen en slechte voeding.
Naast de problematiek achter de voordeur (huiselijk geweld, eerwraak, vechtscheidingen,
uithuisplaatsingen, zware mishandeling, etc.) is er sprake van armoede die o.a. tot uiting komt in
onvoldoende voeding van behoorlijke kwaliteit.
De Stichting wil bijdragen aan voorzieningen die de leerlingen ondersteunen in deze problematiek.

3. Fondsenwerving en PR
Behalve via de website, wil de Stichting zich ook profileren op social media.
Het is de bedoeling om Facebook actief te gaan gebruiken voor het leggen van contacten met oudleerlingen.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een facebookpagina die bedoeld is om contacten te
onderhouden en een digitaal adressenbestand aan te leggen. Deze zal voornamelijk bezocht worden
door oud-leerlingen die recent van school zijn gegaan. Daarom wordt er ook gewerkt aan LinkedIn
die zich meer zal richten op oud-leerlingen en –docenten met een professionele carrière.
Met ingang van dit schooljaar moet de alumnivereniging die ons voor ogen staat, vorm krijgen. Het
digitale adressenbestand dat door facebook wordt gegenereerd zal daarvoor de basis vormen.
Het plan is om vanaf het eindexamen 2016 degenen die na het examen de school verlaten direct in
contact te brengen met de alumnivereniging om ze zo blijvend te betrekken bij Hugo de Groot.
Behalve via social media en website zullen donateurs en geïnteresseerden op de hoogte gehouden
worden van de activiteiten van de Stichting door middel van een digitale Nieuwsbrief die enkele
malen per schooljaar zal verschijnen.

