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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden van de Paulusschool (hierna te 
noemen: de “Stichting”) 2015-2020. Gekozen is voor een compact meerjarig beleidsplan dat 
waar nodig van jaar tot jaar zal worden geactualiseerd en bijgesteld. Zo ontstaat een 
dynamisch document, dat een lange termijn richtsnoer biedt voor beleid en activiteiten van 
de stichting. 
 
Het beleidsplan wordt door het bestuur van de Stichting eenmaal per jaar op actualiteit 
getoetst en waar nodig bijgesteld. 
 
 
2. Doelstelling 
 
De statutaire doelstelling van de Stichting luidt als volgt: 
 
De stichting heeft ten doel: 
A het bevorderen en ondersteunen van het onderwijs zoals dat wordt aangeboden door de 
statutair te Utrecht gevestigde stichting Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU), hierna te 
noemen ‘KSU’, binnen de door KSU in stand gehouden school voor primair onderwijs in de 
wijk Tuindorp te Utrecht, genaamd ‘Paulusschool’, 
B het bieden van (financiële) ondersteuning aan projecten en activiteiten die niet binnen de 
normale exploitatie van de KSU ten behoeve van de Paulusschool kunnen worden 
gefinancierd. 
En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
 
 
3. Activiteiten 
 
Ten behoeve van het realiseren van de doelstelling van de Stichting zijn de voornaamste 
activiteiten het verwerven, innen, en verwerken van donaties en giften. De 
verwervingsactiviteiten zijn gericht op ouders van leerlingen van de Paulusschool 
 
 
4. Financiën  
 
Het boekjaar van de Stichting vangt aan op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het jaar 
daaropvolgend. De financiële administratie wordt gevoerd door de penningmeester. Jaarlijks 
wordt door de penningmeester de jaarrekening opgemaakt en ter vaststelling voorgelegd aan 
het bestuur van de Stichting. De Stichting is niet omzetbelastingplichtig. 
 
De Stichting ontvangt geen overheidsbijdragen voor de verwezenlijking van haar doelstelling. 
Het verkrijgen van subsidies wordt uitdrukkelijk niet nagestreefd. De Stichting hecht aan 
inhoudelijke en financiële onafhankelijkheid ten opzichte van potentiële donateurs. 
 
Voor de verwezenlijking van haar doelstellingen kan de Stichting interen op (de vruchten 
van) het vermogen van de Stichting. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door 
bijdragen van personen die de doelstelling van de stichting een warm hart toe dragen. Dit 
geschied onder meer in de vorm van periodieke schenkingen vastgelegd bij notariële akte. 
 
De Stichting is door de belastingdienst te ’s-Hertogenbosch erkend als algemeen nut 
beogende instelling (ANBI).   
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Eventuele bestuurskosten worden conform de ANBI-regelgeving zichtbaar gemaakt in de 
jaarrekening.  
 

5. Bestuur 

 
Bestuur 2015-2016: 
Voorzitter:   Marc van Rossum  
Secretaris:   Arjeh Mesquita  
Penningmeester:  Wouter van den Berg 
 
 
 

6. Adres- en overige gegevens 

 
 
 
Bezoekadres Stichting Prof van Bemmelenlaan 51b, 3571 EL te Utrecht 
 
Postadres Stichting    Prof van Bemmelenlaan 51b, 3571 EL te Utrecht 

KvK nummer     55191479 

 
 
 
 
Aldus laatstelijk vastgesteld te Utrecht op 25 november 2015 
 
 
 


