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1. Doelstelling van Stichting Steun Christelijk Onderwijs 
 

Stichting Steun Christelijk Onderwijs is gevestigd aan de Cronjélaan 82, 3701 VP in 

Zeist en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41180161 en 

heeft de  ANBI-status, fiscaalnummer 8041.84.173. 

 

De doelstelling van Stichting Steun Christelijk Onderwijs is: 

• Het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin ten behoeve van het 

Christelijk Onderwijs, in het bijzonder ten behoeve van het onderwijs dat wordt 

gegeven op de locaties die deel uitmaken van de vestiging Zeist van de Stichting 

voor Christelijke Voortgezet Onderwijs Zuidoost-Utrecht. 

2.  Wijze van werving van gelden 
 

Stichting Steun Christelijk Onderwijs krijgt inkomsten uit opbrengsten van dividend 

en obligaties en spaartegoeden. 

3. Beheer van het vermogen 
 

 a. Bestuur 

Stichting Steun Christelijk Onderwijs heeft een bestuur dat verantwoordelijk 

is voor het beheer van het vermogen. 

Het bestuur bestaat uit 5 personen. 

o Voorzitter is de heer J.A. Kool 

o Secretaris is mevrouw Y.C. Hogenkamp 

o Penningmeester is mevrouw A. Kaemingk-Jonker 
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o De heer C. van Leeuwen, is als vertegenwoordiger namens de Stichting 

voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuidoost-Utrecht lid van het bestuur 

o Op dit moment is er een vacature voor het 5e algemene bestuurslid. 

 

b. Activiteiten bestuur 

 Vergaderen 

 Het bestuur komt minimaal drie maal per jaar samen voor een 

bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt 

 Activiteiten 

 Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten 

verricht: 

1. Het beoordelen van aanvragen om financiële steun; 

2. Het toekennen van verzoeken die passen binnen het beleid van de 

Stichting. 

 

Financiën 

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die 

hierbij horen zijn onder meer: 

1. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren; 

2. Beheren van de gelden; 

3. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen 

 

Vergoeding bestuursleden 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun 

bestuurswerkzaamheden. 
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4. Besteding van het vermogen 
  

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Steun Christelijk 

Onderwijs. 

1. Het vermogen wordt aangehouden in de vorm van beleggingen en 

spaarrekening; 

2.  Er wordt geld te beschikking gesteld voor innovatieve projecten in het 

onderwijs en voor projecten die in het belang zijn van leerlingen; 

3. Daarnaast wordt financiële steun geboden via Stichting Leerkansen om 

ervoor te zorgen dat iedere leerling mee kan doen; 

4. De Stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken.  

 

 

 

 

 

 


