
NIEUWSBRIEF

Beste Vriend,
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan Stich-
ting Vrienden van De Eglantier Voorhof. Door 
middel van deze nieuwsbrief willen wij u infor-
meren over het ‘reilen en zeilen’ van de stich-
ting. Het bestuur heeft zich ten doel gesteld 
om minimaal 2x per jaar een nieuwsbrief aan 
de Vrienden te versturen. Dit is de eerste en wij 
hopen u in december een tweede nieuwsbrief 
te sturen.

Al geruime tijd leefde er binnen diverse gele-
dingen van De Eglantier Voorhof het idee om 
een ‘Vrienden van …’-stichting op te richten 
met als doel ouders, leerlingen, oud-leer-
lingen, omwonenden, sponsoren enz. voor 
langere termijn te binden aan de school. Via 
de Medezeggenschapsraad is hierover over-
leg gevoerd met De Eglantier Tanthof  met 
als resultaat dat dit schooljaar vanuit beide 
scholen een dergelijke stichting is opgericht. 
Stichting Vrienden van De Eglantier Voorhof is 
op 20 november 2014 tegen gereduceerd tarief 
opgericht via Notaris Zuijdgeest. In de statuten 
is het doel van de stichting vastgelegd:

a  het verwerven van middelen in de vorm 
van geld en natura bij particulieren, bedrij-
ven of instellingen ten behoeve van open-
bare basisschool De Eglantier Voorhof om 
de extra kosten te dekken van projecten 
die niet uit de normale bekostiging kunnen 
worden gerealiseerd;

b  het verrichten van alle verdere handelin-
gen, die met het vorenstaande in de ruim-
ste zin verband houden of daartoe bevor-
derlijk kunnen zijn.

Beeldmerk

Om de uitingen van de stichting enerzijds te 
kunnen onderscheiden van de uitingen van de 
school, maar anderzijds ook aan te geven dat 
stichting en school met elkaar zijn verbonden 
is door Karen Knols van Studio Lampro een be-
werking gemaakt van het logo van De Eglantier 
Voorhof. Hierbij is het lieveheersbeestje geko-
zen als ‘vriend van de roos’.

Geluidsinstallatie

Naast het formeel oprichten van de stichting 
en het bekend maken van haar bestaan heeft 
het bestuur van de Stichting Vrienden van De 
Eglantier Voorhof zich ook een korte-termijn-
doel gesteld waarvoor financiële middelen 
worden geworven. Het betreft de modernise-
ring van de geluidsinstallatie in het hoofdge-
bouw die onder andere gebruikt wordt voor 
het schooltoneel. In de komende maanden 
worden de eisen en wensen geconcretiseerd in 
samenwerking met het onderwijsteam en zal 
met behulp van terzake kundige ouders geke-
ken worden hoe dit gerealiseerd kan worden 
en wat dit gaat kosten.

WerVinG donateurs

De stichting heeft zich tijdens de wintermarkt 
op 17 december voor het eerst gepresen-
teerd met het uitdelen van flyers. Ook is in de 
nieuwsbrief van de school aandacht geschon-
ken aan de stichting en haar doel. Daarnaast 
is in het voorjaar, tijdens de toneelavonden 

JULI 2015

Stichting Vrienden van De Eglantier Voorhof | Ina Boudier-Bakkerstraat 2 | 2624 NX Delft
vrienden.eglantier.voorhof@gmail.com | KvK 61926949 | NL92 RABO 0300 5837 45



en contactavonden, het doel van de stichting 
onder de aandacht gebracht met het verzoek 
om dit doel financieel te ondersteunen. Tot op 
heden hebben we 21 Vrienden mogen  
verwelkomen die een financiële donatie aan de 
Stichting hebben gedaan.

onderzoek

In april/mei hebben alle leerlingen in het kader 
van het IPC-thema ‘onderzoek’ bij hun ouders 
onderzocht wat voor werk zij doen, welke 
hobby’s zij hebben en of ze zich reeds inzetten 
voor de school, of dat zouden willen doen en 
waar ze dan wellicht aan denken. De resultaten 
van dit onderzoek zijn verzameld in een lijst 
en zullen gebruikt worden door het onderwijs-
team, de Ouderraad en de Stichting Vrienden 
van De Eglantier Voorhof wanneer men op 
zoek is naar specifieke hulp of ondersteuning.

raBoBank sponsor- 
fietstocht

Het bestuur van de stichting nodigt u uit om op 
zondag 20 september mee te doen aan de Ra-
bobank Sponsorfietstocht.  Voor iedereen die 
namens de Stichting Vrienden van De Eglantier 
Voorhof meedoet en de Sponsorfietstocht  
uitrijdt, stort de Rabobank € 10,- (30 kilometer) 
of € 20,- (60 kilometer en wielrenroute) in de 
kas van de stichting. Meer informatie na de 
vakantie via de nieuwsbrief van de school.

WeBsite

Er is een speciale pagina over de stichting  
gemaakt op de website van De Eglantier  
Voorhof.

toekomst

Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk 
is om een ANBI-status aan te vragen voor de 
Stichting Vrienden van De Eglantier Voorhof. 
Giften aan instellingen met ANBI-status zijn  
aftrekbaar voor de belasting. Wanneer hier 
meer over bekend is zullen we u informeren.

Mocht u, na het lezen van deze nieuwsbrief, 
vragen of opmerkingen hebben over de 
Stichting Vrienden van De Eglantier Voorhof 
schroom dan niet om een e-mail te sturen, 
of één van de bestuursleden aan te spreken. 
Overigens zijn alle suggesties ten aanzien van 
de stichting te allen tijde welkom!

Het Bestuur van Stichting Vrienden van  
De Eglantier Voorhof

Linde Ras, Yvonne den Haan & Wido Quist


