de “Vrienden van de hoogbegaafdenschool
De Vuurvogel Gouda” zoeken donateurs voor

Hoogbegaafdenschool
De Vuurvogel Gouda
Mogen wij op u rekenen?

Word donateur van de Hoogbegaafdenschool De Vuurvogel te Gouda
De Vuurvogel Gouda doet een beroep op u: word donateur van onze school en help mee om de talenten van
onze kinderen te ontwikkelen tot de kenniswerkers waar u over een paar jaar behoefte aan hebt!
De Stichting Vrienden van de hoogbegaafdenschool De Vuurvogel Gouda wil graag met u in contact komen
over de wijze waarop ondersteuning mogelijk kan zijn, bijvoorbeeld over de vorm, de grootte en de duur.
Als blijk van waardering behoort een vermelding van de naam van uw bedrijf op de website van de
Vriendenstichting zeker tot de mogelijkheden. Ook andere vormen van publiciteit zijn denkbaar.
Hieronder lichten wij toe waarom we u hiervoor
benaderen, wat de school met uw bijdrage kan doen
en hoe uw bijdrage fiscaal aantrekkelijk kan zijn.
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denken vaak op een andere manier dan leeftijdgenoten en zijn in geestelijke ontwikkeling veel verder. Ook
kunnen ze al reflecteren op zaken die leeftijdgenoten in het geheel niet bezig houden en vragen stellen met
een diepgang die niet normaal is voor kinderen van deze leeftijd. Daardoor worden ze door leeftijdgenoten
wel eens als ‘raar’ ervaren, omdat ze op een heel ander niveau over zaken praten waar leeftijdgenoten zich
(nog) niet mee bezighouden.
Echter, emotioneel gezien zijn het ‘gewone’ kinderen die graag met andere kinderen willen spelen: thuis, op
school en op straat. Hierdoor komen deze kinderen vaak in een spagaat terecht: intellectueel zijn zij hun
leeftijdgenoten ver vooruit en kunnen ze vaak beter optrekken met oudere kinderen, emotioneel gezien
blijft de behoefte aan omgang met leeftijdgenoten. De Vuurvogel Gouda biedt deze kinderen de
mogelijkheid met leeftijdgenoten op te trekken die tevens ontwikkelingsgelijken zijn (‘peers’), wat binnen
het reguliere onderwijs niet mogelijk is.

Financiering
De bijzondere behoefte van leerlingen op de Vuurvogel vraagt om extra geld. De kosten per leerling zijn
namelijk hoger dan in het reguliere onderwijs. Er zijn extra vakleerkrachten nodig voor de extra vakken. En
er is extra geld nodig voor aanvullende leermiddelen, ICT, muziekinstrumenten en vervoer voor excursies.
De tekorten per leerling lopen daardoor op tot 1.000 euro per jaar. De basisfinanciering vanuit de overheid
is niet voldoende omdat ook de klassen kleiner zijn. De Groeiling, het overkoepelend schoolbestuur,
financiert voorlopig een deel van deze tekorten. Ook de ouders betalen een deel via een ouderbijdrage van
400 euro per kind per jaar. Daarmee wordt een minimum aan extra faciliteiten betaald, en voor al het
andere wordt gezocht naar externe financiering. De Vuurvogel Gouda heeft zelf geen tijd en mogelijkheden

om extra geld te werven. Dit was de directe aanleiding voor een aantal ouders om de stichting Vrienden van
de Vuurvogel Gouda op te zetten. Zo kunnen de leerkrachten les geven en kan de stichting fondsen werven.

Doel van de stichting
De stichting ‘Vrienden van de hoogbegaafdenschool De Vuurvogel Gouda’ is een onafhankelijke stichting met
als doel het bevorderen en in stand houden van het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Gouda.
Dankzij een compacter lesrooster blijft er tijd over voor extra vakken en activiteiten die voor deze kinderen
de uitdaging bieden die ze nodig hebben. Wij zoeken sponsors en donateurs die een financiële of materiële
bijdrage willen leveren aan de lessen en materialen van onze school!
De stichting wordt geleid door een aantal enthousiaste ouders. Zij werven middelen in geld en natura bij
particulieren, bedrijven of instellingen. De stichting gaat zorgvuldig om met deze middelen. De manier
waarop dat gebeurt, is vastgelegd in de statuten en beleidsplan van de stichting.

Wat hebben we al bereikt
Onze stichting heeft al verschillende successen weten te bereiken. Enkele voorbeelden: sponsoring
kunstproject t.b.v. de inzet van enkele kunstenaars: € 2.500, aanschaf iPad-hoesjes: € 675, aanschaf
woordenboeken: € 400, aanschaf lesmateriaal Spaans: € 750, sponsoring bouwproject: € 550, aanschaf
Lego Mindstorms: € 1.000. Tussendoor zijn al voor enkele duizenden euro’s diverse leermiddelen en
materialen aangeschaft.
Sponsoring is gerealiseerd via Goudse goede doelen-fondsen zoals Stichting Jac. Bezemer, het Goudse
bedrijfsleven zoals Specsavers Gouda, ORTEC, Sanofi Aventis, Mokveld, Tabak & Naus en ook via
affiliatieprogramma’s van websites zoals Bol.com. Daarnaast ontvingen we natuurlijk nog allerlei particuliere
giften.

Giften via de stichting zijn aftrekbaar van de belasting
De stichting heeft van de Belastingdienst de ANBI-status verkregen (ANBI = Algemeen
Nut Beogende Instelling). Daardoor is het voor bedrijven en particulieren fiscaal
aantrekkelijk om geldbedragen te schenken. Een ANBI biedt een donateur de
mogelijkheid om zijn/haar giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting af te
trekken binnen de daarvoor geldende regels.

Meer informatie? Zie http://vriendenvan.vuurvogelgouda.nl
Op onze website vindt u veel aanvullende informatie. Onder andere wat de stichting doet, wat de school wil
gaan doen met het geld, wat de ANBI status inhoudt en welke vrijwilligers de stichting bemensen.
Mogen wij op U rekenen? Op deze manier leveren we samen een bijdrage aan de ontwikkeling van het
hoogbegaafdenonderwijs in Gouda.
Met vriendelijke groet,
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