
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan 2022-2025 

 

 

 

  



 

2 
 

Inhoudsopgave 

 

Algemeen ................................................................................................................................................. 3 

Doelstellingen .......................................................................................................................................... 3 

Doelgroep ................................................................................................................................................ 3 

Wijze van werving van gelden ................................................................................................................. 3 

Beheer van het vermogen ....................................................................................................................... 3 

Beloningsbeleid ....................................................................................................................................... 4 

Besteding van het vermogen................................................................................................................... 4 
  



 

3 
 

Algemeen 
Stichting Melville-Knox Foundation is gevestigd aan de Busken Huetstraat 37 te Harderwijk. 

KvK-nummer: 08117290 

RSIN:  815049791 

Email:  secretariaat@melvilleknoxfoundation.nl 

Bank:  NL54RABO0342837338 

Doelstellingen 
De doelstelling van de stichting is het bevorderen van het christelijk/reformatorisch basisonderwijs in 

Schotland. 

De Melville-Knox scholen worden niet door de overheid gefinancierd, zodat de kosten door de 

ouders zelf moeten worden opgebracht. Om deze kosten tot een aanvaardbaar niveau terug te 

brengen worden de scholen financieel ondersteund door lokale kerken en fondsenwervende 

instellingen. Hierin ziet de Melville-Knox Foundation haar opdracht om in Nederland fondsen te 

werven onder de doelgroep waarmee dit onderwijs betaalbaar kan blijven voor de ouders van de 

schoolgaande kinderen. 

Doelgroep 
De doelgroep van de stichting betreft de reformatorische gezindte in Nederland die zich verbonden 

weet met het reformatorisch onderwijs in Nederland en Schotland.  

Wijze van werving van gelden 
Op de volgende manieren werft de stichting haar fondsen 

- Het interesseren van personen, bedrijven en instellingen voor een maandelijkse donatie 

- Mogelijkheid bieden voor het geven van incidentele giften 

- Het organiseren en ondersteunen van acties van scholen en kerken voor het werven van 

fondsen. 

Beheer van het vermogen 
Het bestuur komt minimaal 4 keer per jaar bijeen voor een bestuursvergadering. Van deze 

vergaderingen worden notulen gemaakt en de openstaande acties geëvalueerd. Voor de uitvoering 

van de geformuleerde acties vind waar nodig tussentijds onderlinge afstemming plaats. 

De activiteiten van het bestuur zijn gericht op: 

- Het realiseren van (nieuwe manieren van) fondswerving 

- Het toezien op een goede besteding van verstrekte middelen aan de Melville-Knox Scholen 

te Schotland. 

Om een verantwoord financieel beleid te kunnen voeren worden de volgende instrumenten ingezet: 

- Jaarlijks inventariseren van de behoefte aan financiering bij de Melville-Knox Scholen en het 

opstellen van een daarop gericht een fondswervingsplan. 

- Ervoor zorgdragen dat de verkregen middelen bij een betrouwbare financiële instelling 

worden aangehouden. 
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- Jaarlijks opstellen van een begroting. Deze wordt ook opgenomen in de jaarrekening van de 

stichting. 

- Toekennen van beschikbare gelden aan de Melville-Knox scholen en toezien op een juiste 

besteding ervan. 

- Jaarlijks opstellen van een jaarrekening. Deze wordt na vaststelling gepubliceerd op de 

website van de stichting. 

Beloningsbeleid 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. 

Besteding van het vermogen 
Het uitgangspunt bij vermogensvorming is dat bestedingen aan de doelstellingen een stabiel karakter 

hebben. Daarbij streven we naar een min of meer vast bedrag per kwartaal. Omdat de stichting 

nauwelijks langlopende verplichtingen heeft is het benodigde risicokapitaal gering. 

 

 

Dit beleidsplan is door het bestuur vastgesteld op 17 oktober 2022 

 


