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Inleiding 
 
Bestuurssamenstelling per 19 december 2018 

 Dhr. F.J. de Wit (voorzitter) 

 Dhr. H.W.G.M. Weeber (secretaris) 

 Dhr. H.D. Jol (penningmeester) 
 
 
Kwaliteit en identiteit 
 
De missie van het Scala College is dat leerlingen en medewerkers zich ontplooien via grenzeloos 
leren.  
 
Hieraan wordt vorm gegeven m.b.v. vakgerichte lessen, mentorlessen, interessegerichte verdiepings- 
of verbredingsprogramma’s, onderzoeksgerichte opdrachten en leersituaties buiten school zoals 
internationalisering. De medewerkers investeren in de persoonlijke benadering van leerlingen met 
als motto ‘in relatie naar prestatie’. Dit betekent ook differentiatie, gebruik van SL!M en inzet van 
moderne ‘digitale’ leermiddelen. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden tot meer maatwerk. 
Het Scala College wil een lerende organisatie zijn waarin leerlingen en medewerkers zich 
voortdurend ontwikkelen. Dit vraagt om een professionele leergemeenschap waar de academische 
opleidingsschool en onderzoek een belangrijk onderdeel van uitmaken, waarin medewerkers zich 
houden aan de afspraken en waar op alle niveaus opbrengstgericht gewerkt wordt.   
Het Scala College verzorgt onderwijs in het vmbo, havo en vwo. In het vernieuwde vmbo (basis- en 
kaderberoepsgericht) zijn de twee richtingen zorg & welzijn en economie & ondernemen met 
maximaal 4 stromingen opgenomen. In de theoretische leerweg van het vmbo worden alle sectoren 
aangeboden. In de eerste twee leerjaren worden naast het reguliere onderwijs lessen verzorgd in 
sportklassen, highschoolklassen en in het tweetalig onderwijs. Waar mogelijk wordt dit in het derde 
leerjaar doorgezet en is er een aanbod van de genoemde accenten bij de keuze van de 
examenvakken. De school kent een afdeling tweetalig vwo met gymnasium en tweetalig havo. Het 
Scala College heeft de status van Topsport Talentschool, waardoor (aankomende) sporttalenten zo 
nodig faciliteiten kunnen worden geboden om sport en school op een goede wijze te combineren. 
Het Scala College is volledig gecertificeerd voor het tweetalig onderwijs in het vwo.  
De identiteit van de school wordt gekenmerkt door de volgende elementen: 

1. het openbare karakter van de school dat voor iedereen toegankelijk is; 
2. de highschools in de onderbouw waarin alle afdelingen samen onderwijs volgen; 
3. internationale oriëntatie door het tweetalig onderwijs van de havo en het vwo; 
4. topsport en sport als kern in het curriculum. 
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Doel 
 
De doelstelling van de stichting vrienden van het Scala College is vastgelegd in de statuten. Deze 
liggen op het secretariaat ter inzage en zijn ook op de site van het Scala College te lezen. 
 
 
De doelstelling is als volgt omschreven. 
a) Het bevorderen van de onderlinge banden tussen het Scala College, oud-leerlingen en oud-
medewerkers. 
b) Het werven van middelen om projecten en activiteiten te financieren die de overheid 
onvoldoende subsidieert. 
 

1. De stichting heeft ten doel: het aantrekken en/of beheren van (financiële of andere) 
middelen, waarmee ten behoeve van de leerlingen, verbonden aan de stichting: Stichting 
Scala College en Coenecoop College, doch ook ten behoeve van andere leerlingen die 
daarvoor naar het oordeel van de stichting in aanmerking komen, zaken kunnen worden 
bekostigd op educatief terrein, die niet of onvoldoende kunnen worden bekostigd vanuit de 
organisatie van de stichting: Stichting Scala College en Coenecoop College (bijvoorbeeld 
omdat de toepasselijke wet- en regelgeving zulks niet mogelijk maakt), en ten aanzien van 
welke zaken het bestuur van de stichting heeft besloten dat deze zullen worden bekostigd 
met de door de stichting beheerde (geld)middelen, kortom: het voorzien in die materiële 
educatieve behoeften van de hiervoor bedoelde leerlingen, die niet op de gebruikelijke wijze 
kunnen bekostigd, zoals bijvoorbeeld: het volgen van tweetalig onderwijs, het faciliteren van 
leerlingen die aan topsport doen en het deelnemen aan educatieve reizen of excursies. De 
stichting heeft voorts ten doel al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houdt.     

2. De geldelijke middelen van de stichting bestaan uit hetgeen de stichting op welke wijze dan 
ook op wettige wijze verkrijgt, waaronder begrepen giften en legaten. 

3. De verkregen geldelijke middelen mogen uitsluitend worden aangewend ter verwezenlijking 
van het in lid 1 van dit artikel gestelde doel. 

4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door activiteiten te organiseren en door 
het mobiliseren van personen die (als betrokkene) zich – al dan niet middels het vormen van 
een commissie of projectteam –inzetten voor een bepaalde (wervings)-activiteit ten behoeve 
van de school. 

5. De stichting tracht te allen tijde te voorkomen dat middelen worden bekostigd die 
gefinancierd kunnen worden uit het rijksbudget van de school.  
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Beleid en werkwijze van de stichting 
 
De stichting honoreert geen activiteiten die door de overheid worden gesubsidieerd. Projecten en 
activiteiten die zonder de steun van de stichting geen doorgang kunnen vinden krijgen voorrang bij 
het toekennen van gelden. Besluiten over het toekennen van gelden worden tijdens 
bestuursvergaderingen genomen. Het vermogen zal worden aangehouden op een daarvoor 
bestemde spaarrekening op naam van de Stichting Vrienden van het Scala College. 
 
Iedere aanvraag bij de stichting dient te geschieden door een duidelijke omschrijving.  
 
Bij het beoordelen van een aanvraag spelen de volgende criteria een rol: 

 de aanvraag moet aansluiten bij de doelstelling van de stichting; 

 de aanvraag betreft een bijdrage aan een activiteit of project waarvoor de school geen of 
onvoldoende subsidie van de overheid ontvangt;   

 het betreft een aanvraag met een duur van in principe maximaal drie schooljaren; 

 projecten of activiteiten die zonder de steun van de stichting geen doorgang kunnen vinden 
krijgen voorrang. 

 
 

Beheer van het vermogen 
 
De stichting doet bij de belastingdienst een aanvraag voor een ANBI-status. Indien deze  status aan 
de stichting wordt toegekend is het voor bedrijven en particulieren fiscaal aantrekkelijk om 
geldbedragen te schenken. Giften, gedaan aan een door de belastingdienst aangewezen ANBI-
instelling, zijn namelijk (binnen de daarvoor geldende regels) aftrekbaar voor de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting. Voordeel voor de ANBI-instelling is dat zij geen successierecht of 
schenkingsrecht verschuldigd is over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt. Ook zijn de 
uitkeringen die een ANBI-instelling doet om het algemeen belang te dienen vrijgesteld van fiscale 
heffingen.  
 
De stichting zal giften werven voor het bereiken van haar doel. Tot vermogen van de stichting 
worden bestemd: 

 opbrengsten van de activiteiten van de stichting; 

 erfenissen, legaten en schenkingen; 

 subsidies en bijdragen; 

 revenuen van het vermogen; 

 eventuele andere baten. 
 
De stichting heeft een bankrekening bij de Rabobank. 
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Activiteiten eerste jaar 
 
De volgende activiteiten zullen tijdens het eerste jaar worden opgepakt: 

 werken aan de naamsbekendheid van de stichting en oriënteren op mogelijke financiering; 

 ouders en oud-leerlingen informeren en hen betrekken bij het zoeken van nieuwe sponsors; 

 inventariseren van reeds bestaande contacten; 

 inventariseren bij de schoolleiding van het Scala College welke thema’s en vragen mogelijk 
ondersteuning in financiële dan wel materiële zin nodig hebben; 

 informeren van alle belanghebbenden over de voortgang middels de website en eventueel 
andere nog te kiezen communicatiemiddelen; 

 een eerste aanzet geven aan het opzetten van een database met gegevens van oud-
leerlingen en oud-medewerkers. 

 


