Stichting Talenten van Franciscus
Beleidsplan 2016-2020

“Wat we ontvangen zit in datgene wat we geven”

In oktober 2015 heeft er een juridische afsplitsing van de Stichting Confessioneel Onderwijs
Leiden plaatsgevonden in verband met het scheiden van publieke middelen en in het
verleden ontstane private middelen. Als gevolg hiervan is de stichting Talenten van
Franciscus opgericht.
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Visie en missie
Een van de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan van SCOL is Kwaliteit voor iedere
leerling. Onderdeel hiervan vormt het (h)erkennen van de individuele leerling en het bieden
van passende uitdagingen zodat de leerling de kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen.
In overeenstemming met deze doelstelling worden door de stichting Talenten van Franciscus
projecten gesteund die de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. De projecten
hebben betrekking op zowel het PO als VO en betreffen zowel katholieke als protestantschristelijke scholen die ressorteren onder SCOL. Om jongeren te steunen in hun ontwikkeling
worden daarnaast door de stichting beurzen verstrekt voor scholing of studie.
De doelstelling van de stichting Talenten van Franciscus is als volgt:
‘ De ondersteuning van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden; het steunen door middel
van (eenmalige) impulsgelden van substantiële projecten in het PO en VO die de kwaliteit
van het onderwijs ten goede komen. Het verstrekken van beurzen voor scholing of studie
aan individuele leerlingen van scholen die ressorteren onder voormelde stichting; het
verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn’
De stichting dient hiermee het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
Bij opheffing van de stichting Talenten van Franciscus zal het liquidatiesaldo worden
overgedragen aan de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden.

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van Talenten van Franciscus bestaat uit de volgende leden:
Karin van Oort:
Cathinka Heeneman:
Leo Deurloo:
Petra Verhoeckx:
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Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

Vermogen
Beginbalans
Het eerste boekjaar van Talenten van Franciscus start per 1 januari 2015 en kent de
volgende balans:
Beginbalans 01-01-2015
Stichting Talenten van Franciscus
ACTIVA
Van Lanschot
effecten inclusief liquiditeiten
ABN/AMRO MeesPierson
effecten inclusief liquidteiten

Totaal activa

PASSIVA
Eigen vermogen

€ 5.832.146

€ 1.926.182

€ 3.905.964
=========
€ 5.832.146

=========
Totaal passiva

€ 5.832.146

Inkomsten
Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd
door:
- resultaten van de effectenportefeuille van SCOL*.
- giften en donaties
- sponsorbijdragen
- hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten
- hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
*resultaten kunnen ook negatief zijn.

Beheer van het vermogen
Het beheer van het vermogen is door het bestuur van Talenten van Franciscus
gemandateerd aan Van Lanschot en ABN-AMRO MeesPierson. Voor de effectenportefeuille
is gekozen voor een defensief risicoprofiel.
Omvang van het startkapitaal
Als ondergrens voor het startkapitaal is gekozen voor een buffer van 4 miljoen.
Besteding van het vermogen
De besteding van het vermogen geschiedt conform de doelstelling van de stichting.
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In het kalenderjaar 2016-2017 komen de volgende projecten mogelijkerwijs in aanmerking
voor gelden:
- vernieuwing VMBO
- nader in te vullen
- nader in te vullen
- nader in te vullen

Kaderstelling
Het bestuur van de stichting Talenten van Franciscus zal op basis van een nader op te stellen
kader besluiten welke projecten in aanmerking komen voor gelden en wat de omvang van
de gelden zal zijn.
De volgende criteria spelen hierbij een rol:
- de scholen moeten onder het bestuur van SCOL vallen
- het project omvat een langdurige investering in de kwaliteit van het onderwijs
- de eenmalige financiële investering (impuls) in het project wordt ingezet voor een
langdurige investering in de kwaliteit van onderwijs
De wijze van aanvraag en toekenning geschiedt volgens de geldende procedure.

Beloningsbeleid
Er is geen beloning voor het bestuur van de stichting. Onkosten worden vergoed d.m.v.
onkostenvergoeding en eventueel een vrijwilligersvergoeding.
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