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Vooraf
Voor u ligt het nieuwe meerjaren beleidsplan van de Stichting VLMS. Het plan omvat een
overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer
van de fondsen. Het plan is onder meer opgesteld i.h.k.v. de ANBI-regeling en zal waar
nodig worden geactualiseerd.
Het bestuur van de Stichting VLMS,
Olivier Scheele
Voorzitter
2018
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1. Profiel van de Stichting VLMS
VLMS ondersteunt projecten rondom de Larense Montessorischool (“LMS”) met diensten en
financiële ondersteuning.
De stichting VLMS werd opgericht en notarieel geregistreerd in Laren op 17 september 1987.
Giften via VLMS bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig. Via de website
wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen.
De VLMS heeft geen winstoogmerk. Een eventueel liquidatiesaldo zal geheel besteed
worden conform de doelstelling van de Stichting. De bestuurders ontvangen geen
(onkosten)vergoeding voor hun werkzaamheden.
2. De doelstelling, middelen en het actuele beleid
Blijkens artikel 2 van de akte van statutenwijziging d.d. 17 januari 2011 heeft de Stichting
VLMS als statutair doel:
“Doel en middelen.
Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel:
a. Het geven van bekendheid aan de ideeën van de Larense Montessorischool over
opvoeding en onderwijs;
b. Het bevorderen van een Montessoriaanse levenshouding;
c. Het verlenen van financiële en materiële steun aan instellingen die zich bezig
houden met Montessori-onderwijs, -opvoeding en -onderzoek, volgens door het
Stichtingsbestuur op te stellen criteria;
en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- Het op alle geoorloofde manieren uitdragen van de Montessorigedachte;
- Het houden van exposities, reünies, lezingen en dergelijke;
- Het instellen van Larense Montessoriprijs voor oud-leerlingen, die zich in
Montessoriaanse zin extra verdienstelijk hebben gemaakt;
- Het (doen) verrichten van onderzoek en het (laten) publiceren over toepassing van de
ideeën van Maria Montessori in het leven na de school;
- Het doen van schenkingen en/of het geven van geldleningen aan instellingen als
hiervoor in artikel in artikel 2, sub 1c omschreven;
- Alle andere wettige middelen ter beschikking van het gestelde doel.
Het actuele beleid
In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:
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o Een relatie opbouwen tussen de LMS, haar stafleden, ouders van LMS leerlingen, LMS
leerlingen en andere betrokkenen.
o Een infrastructuur opbouwen waarmee contact onderhouden kan worden met de
betrokkenen (database, social media, wie is wie boekje, et cetera)
o Evenementen te organiseren en te ondersteunen die de betrokkenen in de breedste zin
aangaan.
o Op regelmatige wijze ondersteuning verlenen aan lustra en reünies.
o De school te ondersteunen op vlakken die extra curriculair zijn.
3. Werving van fondsen en Samenwerking
Werving
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals
tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met de
diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden
Naast donaties in de vorm van jaarlijkse schenkingen door de ouders van de leerlingen van
de LMS, zal de stichting proberen legaten aan te trekken en of eenmalige donaties van
diegenen die de LMS een warm hart toedragen.
Samenwerking
De VLMS zal samenwerken met de schooldirectie, de Medezeggenschapsraad en de Stichting
Villa Primair.
4. Beheer van fondsen/beloning
De te werven fondsen zullen in eerste instantie bescheiden zijn en op een beperkte reserve
van een paar duizend euro volledig worden ingezet conform de doelstellingen van de VLMS.
De jaarlijkse kosten van de VLMS zullen uiterst bescheiden zijn, nb de bestuurders
ontvangen geen (onkosten)vergoedingen, het zal vooral gaan om kosten van de inschrijving
KVK, administratieve kosten, e.d.
5. Besteding van fondsen/administratieve organisatie
De besteding van fondsen gebeurt in overleg met het bestuur van de VLMS en de
schooldirectie en de medezeggenschapsraad.
De bestedingen hebben onder meer te maken met kosten van schoolbenodigdheden,
specifieke school gerelateerde projecten, lezingen, sport, taal en het Montessoriaans
gedachtengoed in de meest brede zin.
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Voor uitgaven geldt een “vier-ogen-principe” waarbij te allen tijde de voorzitter van de VLMS
een van de goedkeurende bestuursleden dient te zijn.
De penningsmeester is verantwoordelijk voor het voeren van een deugdelijke administratie.
De voorzitter van de Medezeggenschapsraad zal als kascommissie fungeren en als zodanig
de jaarstukken mede goedkeuren.
6. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens
De Stichting VLMS is een stichting en is als zodanig ingeschreven in het register van de
Kamer van Koophandel van Gooi- Eem en Flevoland te Hilversum onder KVK nr.: 41193626,
op het adres: De Leemkuil 4, 1251AR Laren. Dit is tevens haar bezoekadres.
Het voorzitterschap is in handen van de heer Olivier Scheele. De penningmeester is de heer
Maarten ter Haar.
Het fiscale nummer van de stichting is: 8081 31 618
Verantwoordingsstaten (jaarverslagen) en nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de
website en kunnen door belangstellenden worden gedownload (zie
http://www.vriendenlms.nl ).
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