Jaaroverzicht schooljaar 2014-2015
1. Inleiding
In 1988 is de Stichting Steunfonds Hugo de Groot opgericht. Het idee was dat een dergelijk fonds van
oud-leerlingen en oud-docenten de school een financieel steuntje in de rug kon geven. Dat leek
nodig, omdat de christelijke scholen al in de jaren tachtig de beschikking hadden over computers. Dit
type scholen kan immers altijd een beroep doen op andere bronnen van inkomsten. Hierdoor stond
Hugo de Groot als openbare school op voorhand op achterstand en om die reden wilde het
Steunfonds de school meer financiële middelen geven.
In de jaren tachtig en negentig kwamen de inkomsten van het Steunfonds uit donaties van oudleerlingen en oud-docenten, geld dat resteerde na een reünie en de opbrengsten van cursussen die
de school organiseerde voor ouders.
Het geld werd vooral besteed aan computers en software, en aan het openhouden van de
bibliotheek door structureel de vrijwilligersvergoeding daarvoor te financieren. In de jaren negentig
is ook eenmalig geïnvesteerd in kluisjes voor de leerlingen. Het laatste grote wapenfeit van het fonds
was de bijdrage aan de inrichting van de aula, die in 1998 dan toch eindelijk gerealiseerd werd.
Sinds 1998 heeft de stichting een slapend bestaan geleid. Vanuit de schoolleiding werd actieve
participatie destijds niet meer op prijs gesteld en bestuursleden konden de motivatie om de school te
steunen dan ook niet meer opbrengen.

2. 2014
Geïnspireerd door een uitzending van “Tegenlicht” over het nieuwe management van Hugo de Groot
en de ambities van de school nu, besluit een aantal oud-leerlingen om de school weer te gaan
steunen en de Stichting Steunfonds nieuw leven in te blazen. De passie waarmee management en
docenten streven naar een betere maatschappelijke uitgangspositie voor de leerlingen uit de
multiculturele achterstandswijk Rotterdam Charlois, spreekt velen aan.
Het nieuwe stichtingsbestuur besluit zich in eerste instantie te richten op oud-leerlingen en ouddocenten. De geplande reünie in juni 2015 zou een goede gelegenheid bieden om het Steunfonds
onder de aandacht te brengen.
Intussen is ook de locatiemanager van Hugo de Groot aktief in de werving van sponsors en donateurs
binnen het bedrijfsleven.

3. 2015
Begin 2015 wordt gestart met de werving van donateurs via de reünie-website. Voor de dag van de
reünie zijn flyers en buttons vervaardigd. Helaas gaat de reünie uiteindelijk niet door, omdat eind
april slechts 300 oud-leerlingen zich hebben aangemeld. Wel heeft inmiddels een aantal oudleerlingen belangstellling getoond voor de Stichting en de intentie uitgesproken om financieel of op
een andere manier een bijdrage te leveren aan de doelstelling van het Steunfonds.
Ook de zoektocht naar steun vanuit het bedrijfsleven werpt zijn vruchten af. In juni 2015 besluit
software-bedrijf AFAS uit Leusden Hugo de Groot de komende drie jaar te steunen met jaarlijks

100.000 euro. Dit bedrag is een gift, er is geen sprake van sponsoring en AFAS vraagt op geen enkele
manier een tegenprestatie van de school.
Voor het stichtingsbestuur is dat een belangrijk aspect, omdat de Stichting heeft vastgelegd dat van
beïnvloeding van het beleid binnen de school door sponsoren of donateurs nimmer sprake mag zijn.
In de loop van 2015 spant het bestuur zich in voor het verwerven van de ANBI-status. Daarvoor blijkt
een kleine aanpassing in de statuten nodig. Bovendien besluit het bestuur om een Raad van Toezicht
in het leven te roepen, ook deze wordt statutair vastgelegd.

4. Vooruitblik
De komende periode zal veel aandacht gaan naar het inrichten van de website en het werven van
donateurs voor de Stichting o.a. via Facebook.
Samen met de school wordt een plan gemaakt voor de besteding van de fondsen gedurende het
schooljaar 2015-2016.

