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Financieel beleidsplan
De verwerving van de financiële middelen
De verwerving van de financiële middelen wordt omschreven in artikel 4 van de statuten:
a) Inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting.
1. Jaarlijks voor 1 oktober worden de leerlingen aangemeld bij DUO zodat zij in aanmerking
komen voor de (onderwijs)vergoeding van de overheid.
2. Indien de activiteiten van de stichting aansluiten bij subsidies die beschikbaar zijn, wordt
beoordeeld of deze subsidie zal worden aangevraagd.
3. Aan ouders wordt gevraagd om een bijdrage voor kosten van excursies, werkweken en
andere buitenschoolse activiteiten die niet worden vergoed door de overheid.
4. Aan ouders wordt een bijdrage gevraagd voor gereedschappen, werkkleding e.d. die
nodig zijn voor de specifieke opleiding die de leerling volgt.
5. Bijdrage van samenwerkingsverbanden, waarbij gezamenlijk met andere scholen
activiteiten ten behoeve van leerlingen wordt ontplooid.
6. Van gemeenten worden bijdragen ontvangen voornamelijk om te voorzien in goede
huisvesting van onze leerlingen.
7. Van andere scholen of instanties, wanneer sprake is van uitleen van docenten of andere
personeelsleden.
b) Revenuen van eigendommen die aan de Stichting toebehoren
1. Hierbij kan gedacht worden aan het onderverhuren van ruimten binnen de school aan
zogenaamde ‘goede doelen’ organisaties.
c) Contributies, collecten, subsidies
1. Deze worden ontvangen indien bij gezamenlijke bijeenkomsten gelden worden
ingezameld.
2. Subsidies anders dan genoemd onder a) kunnen worden ontvangen door bijvoorbeeld te
investeren in een beter binnenklimaat, zonnepanelen e.d.
d) Giften, bijdragen, schenkingen, legaten en erfstellingen
1. Vanuit onze achterban worden regelmatig bedragen ontvangen van ouders of anderen die
het onderwijs op onze school een warm hart toedragen.
e) Opbrengsten van belegde middelen
1. Hierbij moet vooral gedacht worden aan (tijdelijk) overtollige gelden die risicomijdend
wordend geplaatst bij enkele banken.
f) Van derden aan te trekken middelen voor korte en lange termijn.
1. Bij een acuut tekort aan geldmiddelen kan hierdoor een beroep worden gedaan op derden
om de continuïteit van de school niet in gevaar te brengen.
g) Andere haar rechtmatig toekomende baten
1. Alle middelen waarop de Gomarus rechten kan laten gelden
h) Alle andere wettige baten en inkomsten
Van bovenstaande inkomsten wordt jaarlijks verslag uitgebracht in het jaarverslag van de Stichting.
Daarnaast wordt jaarlijks een begroting en meerjarenraming opgesteld zodat ook op langere termijn
de ontwikkelingen op de voet worden gevolgd.

Het beheer van de financiële middelen
De financiële middelen worden beheerd ten behoeve van de continuïteit van de stichting. In de risico
analyse, die jaarlijks wordt bijgewerkt is inzichtelijk gemaakt welk vermogen de stichting minimaal
moet aanhouden om de continuïteit op de lange termijn te waarborgen. De begroting en de
meerjarenramingen worden daarop afgestemd om te voorkomen dat:
- Er te weinig vermogen aanwezig is waardoor bij een calamiteit, of de samenloop van
calamiteiten de voortgang van het onderwijs in het geding komt.
- Er te veel vermogen ongebruikt blijft liggen, terwijl dit bedoeld is voor het onderwijsproces.
De liggende gelden worden risicomijdend geplaatst bij drie verschillende banken. Elk jaar wordt
hiervan verantwoording afgelegd in het jaarverslag.
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De uitgaven van de financiële middelen
a) Alle uitgaven moeten dienstbaar zijn aan het doel zoals dit is geformuleerd in artikel 3 van de
statuten:
1. Het oprichten, exploiteren en behartigen van de belangen van één of meer instellingen op
het gebied van voortgezet onderwijs en van organisaties of voorzieningen die voor zulk
onderwijs op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn.
2. Het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van voor het onderwijs beschikbare
middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en
doelmatigheid.
3. Het wat het onderwijs betreft voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen.
4. Het bevorderen van een dialoog met belanghebbenden over het onderwijs.
5. Het bevorderen van een goed werkklimaat voor de medewerkers.
6. Het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of zijdelings verband
houden met en kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van de
Stichting, daaronder begrepen activiteiten inzake financiering en onroerende zaken.
7. Het verantwoorden van de in dit artikel omschreven realisering van het doel.
i. Dit gebeurd periodiek aan het College van Bestuur en aan de Raad van Toezicht.
Jaarlijks wordt hiervan een jaarverslag opgesteld voor alle betrokkenen. Vooraf
vind accountantscontrole plaats over zowel de doelmatigheid als over de
rechtmatigheid van de bestede gelden.
b) De stichting beoogt niet het maken van winst.

Verantwoording / prognose
Voor de verantwoording en realisatie van onze werkzaamheden verwijzen wij naar ons jaarverslag.
Voor inzicht hoe wij de toekomst zien verwijzen wij naar ons continuïteitsplan. Voor onze
beleidsvoornemens verwijzen wij naar ons meerjaren beleidsplan.

