Goede doelen beleid
Inleiding
Het Elde College heeft de missie om het Voortgezet Onderwijs op RoomsKatholieke grondslag in de regio Meierijstad te bevorderen door middel van het in
stand houden van scholen en samen te werken met instellingen met een
soortgelijk doel.
Het Elde College gaat daarbij uit van het volgende mensbeeld: elk mens is uniek
en vanwege zijn mens-zijn gelijkwaardig aan alle andere mensen. Elk mens is
creatief, heeft talenten ontvangen om deze te ontdekken en te ontwikkelen,
zelfontplooiing, worden wie je bent. Deze talenten zijn er niet alleen om voor
jezelf in te zetten maar zijn ook gericht op de ander, op het algemeen welzijn van
de samenleving. Elk mens is onderdeel van die samenleving, we leren van én met
elkaar.
De samenleving bestaat niet alleen uit gezinsleden of de medeleerlingen en
collega’s op school. Om ons heen, ver weg en dichtbij, zijn er kinderen die minder
kansen en mogelijkheden hebben om hun talenten te ontwikkelen. Het Elde
College krijgt regelmatig verzoeken van Goede Doelen om een bijdrage te leveren
in de vorm van acties en het inzamelen van geld. Vaak komen deze verzoeken
binnen via medewerkers, ouders of leerlingen die zelf in meer of mindere mate
betrokken zijn bij een Goed Doel. Het is voor het Elde College onmogelijk om op
elk verzoek in te gaan. Daarnaast wil het Elde College graag een relatie opbouwen
met een Goed Doel.
Daarom heeft Elde College ervoor gekozen om op één moment in het jaar en voor
één Goed Doel activiteiten te organiseren en geld in te zamelen 1. In eerste
instantie voor één jaar en bij wederzijdse tevredenheid kan dit verlengd worden
tot maximaal drie jaar.
De activiteiten om geld in te zamelen voor het Goede Doel zullen gehouden
worden op de laatste schooldag voorafgaand aan de kerstvakantie en zal verder
worden aangeduid met ‘Kerstactie’. Alle Goede Doelen die een beroep doen op het
Elde College zullen worden doorverwezen naar de kerstactie.

Organisatie
Goede Doelen die een aanvraag willen indienen bij het Elde College, sturen hun
aanvraag schriftelijk aan het secretariaat van het Elde College:
Elde College
T.a.v. Secretariaat
Postbus 63
5480 AB Schijndel

1
Het College van Bestuur behoudt de discretionaire bevoegdheid om in geval van bijvoorbeeld een nationale of
internationale ramp eenmalig de kerstactie te vervangen door een andere actie of in enig jaar een tweede
‘goede doelen actie’ te ondersteunen.
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Of per e-mail: info@eldecollege.nl t.a.v. Secretariaat
Het secretariaat van het Elde College stuurt het betreffende Goede Doel een
ontvangstbevestiging.

Besluitvorming
Nadat het secretariaat alle aanvragen heeft verzameld, worden deze uiterlijk 1
september doorgestuurd naar de Leerlingenraad, de Activiteitencommissie en het
College van Bestuur. In de maand september zullen alle Goede Doelen die een
aanvraag hebben ingediend, uitgenodigd worden om een presentatie te geven in
aanwezigheid van de Leerlingenraad en 1 of meerdere leden van de
Activiteitencommissie.
Vervolgens zal de Leerlingenraad een advies uitbrengen aan het College van
Bestuur voor één Goed Doel. Het College van Bestuur neemt vóór 1 oktober het
besluit voor de keuze voor het Goede Doel dat door het Elde College zal worden
ondersteund tijdens de eerstvolgende Kerstactie. Het secretariaat verstuurt een
bevestiging hiervan naar het betreffende Goede Doel. De overige Goede Doelen
zullen een afwijzingsbief ontvangen van het secretariaat.
Aanvragen zullen onder meer worden beoordeeld aan de hand van de volgende
criteria:
•
•
•
•
•
•
•

De doelstelling van het Goede Doel moet aansluiten van de strategische
ambities en het imago van het Elde College.
De doelstelling van het Goede Doel moet direct of indirect verbonden zijn
met onderwijs.
De doelstelling van het Goede Doel moet gericht zijn op min of meer
dezelfde leeftijdsgroep als de leerlingen van het Elde College en bij
voorkeur op een doelgroep in Nederland.
Uitwisseling en/of contacten (op afstand) gedurende het schooljaar moet tot
de mogelijkheden behoren.
Het Goede Doel moet een professionele organisatie zijn en in ieder geval
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Een, bij voorkeur vaste, contactpersoon van het Goede Doel is in de
gelegenheid om de aanvraag te presenteren bij de Leerlingenraad (in de
maand september).
Een, bij voorkeur vaste, contactpersoon van het Goede Doel is in de
gelegenheid om voorlichting te geven in de klassen (in de maanden
november en december) en om voorlichtingsmateriaal aan te leveren.
Hierbij wordt enige flexibiliteit verwacht van de contactpersoon.

De activiteitencommissie van het Elde College is verantwoordelijk voor de
organisatie en coördinatie van de Kerstactie. Eén lid van de activiteitencommissie
is verantwoordelijk voor het onderhouden van de interne en externe contacten,
waaronder de contactpersoon van het Goede Doel. 2

2

Zie verder: Taakomschrijving Lid activiteitencommissie
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Opbrengst
Na inning van alle toegezegde bedragen en na aftrek van alle (overhead)kosten,
zal de definitieve opbrengst van de Kerstactie worden gecommuniceerd.
Van de totale opbrengst wordt 15%, met een maximum van € 2.000,
overgemaakt aan Stichting Elde Fonds. Het Elde Fonds staat is een stichting die
onafhankelijke werkt van het Elde College en zelf haar eigen beleid bepaalt met
betrekking tot de besteding van de haar toebedeelde gelden. Het Elde Fonds
ondersteunt Goede Doelen die aansluiten bij de doelstellingen van het Elde Fonds
door middel van een eenmalige bijdrage per Goed Doel van € 500. Het Elde Fonds
mag geen aanvullende acties organiseren, buiten de Kerstactie om, waarbij een
beroep gedaan wordt op de leerlingen en/of medewerkers van de school.
De definitieve opbrengst wordt overgemaakt aan het Goede Doel (ANBI) en niet
aan een individuele persoon die het Goede Doel vertegenwoordigd.

Evaluatie
Jaarlijks zal de Activiteitencommissie de Kerstactie en de samenwerking met het
Goede Doel evalueren. Naar aanleiding van deze evaluatie zal het College van
Bestuur besluiten om nog een 2e of een 3e jaar door te gaan met het betreffende
Goede Doel of om een nieuw Goed Doel uit te gaan kiezen.

Vastgesteld in het MT d.d. 19 juni 2018
Instemming verleend door de MR d.d. 3 juli 2018
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