
Beleidsplan Stichting Architraaf  2019 - 2022 

Middels Stichting Architraaf ondersteunen ouders met kinderen op het Stedelijk Gymnasium 
Haarlem de school financieel bij zaken waar deze geen of onvoldoende budget voor heeft.  

Uitgangspunten 

- Stichting Architraaf streeft naar een evenwichtige verdeling van het door ouders gedoneerde 
geld over de volgende drie doelen: 

• Kwaliteit van onderwijs 
• Onderwijsfaciliteiten 
• Huisvesting 

Randvoorwaarden hierbij: 
• de donatie dient ten bate te komen aan zoveel mogelijk leerlingen 
• het gekozen doel mag niet structureel van aard zijn (i.e. jaarlijks terugkerend).  

- Stichting Architraaf streeft ernaar het volledige bedrag dat in een gegeven jaar door ouders 
wordt gedoneerd, in datzelfde jaar te besteden.  

- Stichting Architraaf heeft een, in de eerste jaren opgebouwde, constante reserve voor 
uitzonderlijke doelen binnen school. 

- Stichting Architraaf streeft ernaar een zo groot deel van de ouders te laten deelnemen aan het 
doneren aan Stichting Architraaf door middel van een eenvoudige wijze van doneren.  

Werkwijze bestuur 

Jaarlijks komt het bestuur van Stichting Architraaf vijf maal samen, waarvan twee maal met de 
rector van het Stedelijk Gymnasium Haarlem. 
  
De rector komt met voorstellen van doelen waar geld van Stichting Architraaf aan zou kunnen 
worden besteed. 

Het bestuur van Stichting Architraaf maakt een keuze uit het voorstel van de rector. 

School doet de organisatie van de bestedingen. Stichting Architraaf heeft, na de gemaakte keuze, 
geen bemoeienis met de aanschaf en organisatie van de bestedingen.   



Ouders worden geïnformeerd over de doelen die door Stichting Architraaf zijn gefinancierd: 

- Jaarlijks vermeldt de school in de nieuwsbrief waar de donaties van Stichting Architraaf aan 
besteed zijn.  

- Op de ouderavond van de Oudervereniging vertelt Stichting Architraaf jaarlijks waar de 
donaties van Stichting Architraaf voor zijn ingezet door school. 

- De web-site vermeldt waar jaarlijks en in voorgaande jaren donaties van Stichting Architraaf aan 
besteed zijn.  

Beloningsbeleid bestuur 

Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding en geen vacatiegeld. Het bestuur ontvangt een 
vergoeding voor gemaakte onkosten.


