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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting De Burght CT&W
2011-2012.
Wij hopen dat ons eerste beleidsplan u een goede indruk geeft van
onze visie en beleid alsmede de activiteiten die wij ontplooien om
onze doelstellingen te bereiken. Ook is ons financieel beheer en
fondsenwerving in dit plan beknopt weergegeven.
Amsterdam, 23 april 2012
Bestuur Stichting De Burght CT&W

Inleiding
De Stichting De Burght CT&W richt zich op het financieel
ondersteunen van programmaʼs op het gebied van kunst, cultuur,
techniek en wetenschap voor het openbaar primair onderwijs aan
De Burght te Amsterdam.
De stichting is ontstaan uit een initiatief in 2007 van
onderwijskundigen, kunst & cultuur professionals en ouders om
kinderen op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met een zo
groot mogelijk scala aan kunst- en cultuuruitingen. Om op deze
wijze te leren hiervan te genieten, zich aan de hand hiervan uit te
drukken en hun talenten maximaal te ontwikkelen.
De organisatie van de stichting kenmerkt zich door een direct
contact tussen het bestuur en de doelgroep van de instelling.
Sinds oktober 2007 staat de stichting ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel (KvK) Amsterdam (34284888). Per 1 januari 2008
heeft Belastingdienst de stichting als een ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instellingen) toegekend. Het fiscale nummer van de
stichting is 818560241.
Volledigheidshalve melden we dat de stichting geen Centraal
Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft aangevraagd. Het CBF is
een keurmerk, certificaat voor kleine goede doelen of verklaring
van geen bezwaar. Een aanvraag en de jaarlijkse terugkomende
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bijdrage zou een enorme financiële en administratieve
lastenverzwaring voor de stichting betekenen en feitelijk hoger zijn
dan de totale huidige administratieve lasten.

Visie en doelstellingen
De Stichting De Burght CT&W onderhoudt een direct contact
tussen het bestuur en de medewerkers en doelgroep van de
instelling De Burght. De stichting werkt enkel met onbetaalde
vrijwilligers en is een non-profit organisatie die elk jaar donaties
aan de ontvangende instelling verstrekt. Deze donaties bestaan uit
de inkomsten van dat afgelopen jaar. Van individuele donaties legt
het bestuur verantwoording af in haar jaarverslag. De stichting
streeft geen winst na. Alle donateurs worden door middel van
nieuwsberichten en website geïnformeerd. En eenmaal per jaar
wordt tijdens de jaarvergadering het jaarverslag besproken.
Visie
Het is de visie van de stichting dat door financiële ondersteuning in
een directe één op één relatie, het kunst, cultuur en techniek
aanbod en onderwijs, het beste vorm kan worden gegeven. Op
zodanige wijze dat de onafhankelijkheid van de instelling met
betrekking tot het inhoudelijke programma niet in het geding komt.
Ook kan de stichting door haar rechtstreekse contact met de
instelling, controle op de verantwoording van de geldstromen
uitoefenen teneinde de donateurs inzicht te geven in de uitgaven
van hun geld.
Het is de visie van de stichting dat de besteding van de gelden in
overleg door de instelling zelf kan worden toegekend aan
specifieke doelen en activiteiten die bijdragen aan een kwalitatief
hoogwaardig kunst, cultuur en techniek onderwijsprogramma dat
zich richt op:
• Expressie: muziek, dans, drama en toneel
• Beeldende Vorming: schilderen, tekenen, textiele vormen,
enzovoort
• Cultureel Erfgoed: kunst- en andere collecties (bezoeken
aan: musea, galeries, ateliers), bouwkunst, en dergelijke
• Audiovisuele Vorming: fotografie, video, film, internet
• Techniek: industriële vorming, ontwerp en bouwen van
installaties
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• Wetenschap (in ontwikkeling).

Doelstellingen
De stichting richt zich op de (financiële) ondersteuning van kunst,
cultuur en techniek programmaʼs aan leerlingen in het primair
openbaar onderwijs op De Burght.
De ondersteuning krijgt op twee manieren vorm:
• Structurele sponsoring van:
o Doorlopende leerlijnen beeldende vorming, muziek en
techniek (= ontwerpen en vervaardigen van installaties
met diverse materialen (o.a. hout- en metaalbewerking)
waarbij technische aspecten worden toegepast
o Organisatie van kunst en cultuuronderwijs met
professionele kunstenaars en vakdocenten muziek,
beeldende vorming, enz.
• Kunst- en cultuurprojecten door zowel eenmalige als
structurele donaties
De programmaʼs beogen het volgende tot stand te brengen:
• Kennismaking met diverse kunst- en cultuuruitingen zoals
actuele en historische, vertrouwde en minder vertrouwde
uitingen
• Verrijking, verdieping en verbinding van het onderwijs door
middel van kunst en cultuur bijdragen. Waarbij kunst en
cultuur wordt aangeboden in doorgaande leerlijnen (bijv.
muziek, beeldende vorming, cultureel erfgoed), geïntegreerd
met techniek en wetenschap waar mogelijk. En dat alles is
samen een integraal onderdeel van het totale
onderwijsaanbod
• Ondersteuning van cognitieve vaardigheden
• Ontwikkeling van talenten van kinderen te bevorderen,
aangezien zij op deze wijze de mogelijkheid krijgen te
ontdekken waar ze goed in zijn
• Ontplooiing van hun creatief denken en doen, persoonlijke
identiteit en doorzettingsvermogen op een positieve manier
verder te bevorderen
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• Bijdrage aan burgerschapsvorming en een gezond
pedagogisch klimaat, waarin kinderen samen en met elkaar
creëren en leren (werken).

Beleid en bestedingen
Bestuur en organisatie
De organisatie werd in 2007 ingeschreven bij de KvK Amsterdam
als Stichting Parnassus Fondsen. In december 2011 werd de
naam van de stichting gewijzigd in Stichting De Burght CT&W, met
als doel herkenning van het te sponsoren doel in haar naam.
Het huidige bestuur bestaat uit:
o Voorzitter: Berit Mastenbroek
o Penningmeester: Jan Huizer
o Secretaris: Erik Bout
o Overige bestuursleden: Enrica Flores dʼArcais en Charles
van Renesse.
Tevens kent de organisatie een Raad van Advies die bestaat uit:
o Liesbeth Heins
o Esmeralda Smet
Contactgegevens:
o Keizersgracht 101 – 1015 CH Amsterdam
o Telefoon: 06 25 17 32 91 / 06 53 54 84 14
o www.stichtingdeburghtct&w.nl
o Algemeen: ctw@obsburght.nl
o Financiële zaken:
penningmeesterCTW@stichtingdeburghtct&w.nl
o ABN AMRO: 47.92.03.989
De taken van het bestuur zijn verdeeld in onderling overleg,
waarbij in ieder geval het financiële beheer en administratie
worden uitgevoerd door de penningmeester.
Het bestuur vergadert zo vaak de voorzitter (of twee leden) het
nodig acht(en). De voorzitter leidt de vergaderingen van het
bestuur. Indien de voorzitter niet aanwezig is voorziet het bestuur
in de leiding.
Daarnaast vinden functionele / operationele werkoverleggen plaats
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waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan onder meer: aanpak
fondsenwerving, communicatie uitingen (o.a. nieuwsberichten,
website), marketing, (financiële) jaarverslagen en evaluaties.
Eenmaal per jaar is er een algemene vergadering die voor
iedereen toegankelijk is en waarin verantwoording wordt afgelegd
en activiteiten voor het komende jaar worden toegelicht en
besproken.
Naast het bestuur en de Raad van Advies heeft de stichting enkele
vrijwilligers die haar ondersteunen, o.a. met de communicatie en
marketing.
Alle bestuursleden, leden van de Raad van Advies en vrijwilligers
ontvangen geen bezoldiging.
De stichting werkt de taakverdeling uit in inzichtelijke procedures
en professionaliseert haar operationele processen verder. Hierdoor
worden haar werkprocessen ook inzichtelijker voor derden.
Sponsoring
De stichting richt zich voornamelijk op het structureel financieel
ondersteunen door middel van sponsoring van kunst, cultuur,
techniek en wetenschap activiteiten die tevens educatief zijn voor
kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.
De stichting streeft ernaar dat ieder kind tijdens zijn/haar
basisschool jaren een gelijk kunst en cultuur aanbod ontvangt.
Structurele financiering zal zorg dragen voor een duurzaam en
kwalitatief hoogwaardig aanbod door de onderwijsinstelling.
De stichting heeft een actief wervingsbeleid waarbij zij alle ouders
van de leerlingen van De Burght als potentiële donateur benadert.
Op deze wijze probeert de stichting actief haar structurele
inkomsten te verkrijgen, welke nodig zijn voor een goede
uitvoering van het kunst-, cultuur-, techniek- en
wetenschapsprogramma van De Burght.
De begroting voor het schooljaar 2011-2012 bedraagt € 70.000,-.
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Fondsenwerving en financieel beheer
Fondsenwerving
De stichting werft gericht donateurs onder ouders van leerlingen
van De Burght. Deze werving wordt ondersteund door
communicatiecampagnes die op maat worden gemaakt voor het
op dat moment beoogde doel.
Daarnaast streeft de stichting naar het verkrijgen van subsidies op
ad hoc basis voor projecten, alsmede naar het verkrijgen van
inkomsten van andere(n) (instellingen).
Om een stabiele basis van donaties op jaarbasis te hebben, streeft
de stichting naar het werven onder de ouders van zo veel mogelijk
periodieke schenkers voor een periode van minimaal vijf jaar.
Daarnaast ontvangt de stichting eenmalige donaties en voorziet de
stichting in de mogelijkheid van diverse betalingstermijnen en
automatische incasso.
Huidige vormen van werving:
o Brieven
o Mailberichten
o Website
o Persoonlijke gesprekken
o Mond op mond reclame
o Speciale acties
o Tentoonstellingen.
De stichting investeert op beperkte schaal in informatie- en
marketingmateriaal.
Financieel beheer
De inkomsten van in totaal € 70.000,- worden gedurende het jaar
toegekend aan de kunst-, cultuur- en techniek bestemmingen waar
zij aan zijn toebedeeld. Deze omvatten structurele sponsoring als
incidentele projecten.
Tijdens de bestuursvergadering aan het eind van het jaar wordt
hier een formeel besluit over genomen nadat ook de jaarlijkse
evaluatie heeft plaatsgevonden.
Zowel de voorbereiding als afronding van de jaarlijkse evaluatie
worden uitgevoerd door de voorzitter en de penningmeester van
de stichting. Als afsluiting van een boekjaar ontvangen de
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donateurs en sponsoren protocollair hun financiële verantwoording
en update van informatie via nieuwsbrieven, jaarverslag en/of
jaarvergadering.

Nawoord
Wij hopen dat dit plan u een beeld heeft gegeven van de visie,
doelstellingen en het beleid van de stichting.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen
met het bestuur van de stichting.

