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1. Doelstelling van de Woltjer Stichting
volgens artikel 2 van de Statuten, verder uitgelegd in artikel 1 van het Huishoudelijk
reglement:
1. De stichting stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van en het
bevorderen van het christelijk en klassiek voortgezet onderwijs in Amsterdam. Deze
doelstelling dient op de meest uitgebreide wijze te worden uitgelegd, terwijl onder
Amsterdam dient te worden verstaan: het gebied dat naar het oordeel van het
bestuur op enigerlei wijze attaches heeft met de stad Amsterdam ter zake van
opleiding en onderwijs.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het financieel ondersteunen van
projecten die gericht zijn op levensbeschouwelijke ontwikkeling en/of klassieke
vorming van leerlingen.
2. Bij levensbeschouwelijke ontwikkeling wordt gedacht aan projecten die jongeren
helpen bij de ontwikkeling van hun levensvisie, besef van normen, waarden en
wederzijds respect, zodat jongeren kunnen functioneren als verantwoordelijke
medeburgers in de Nederlandse en internationale samenleving.
3. Bij het bevorderen van klassieke vorming wordt gedacht aan o.a. het stimuleren van
een wetenschappelijke attitude, niet alleen op gymnasia. Tot klassiek worden niet
alleen de Griekse en Romeinse cultuur gerekend, maar bijvoorbeeld ook de Arabische
en de Chinese klassieke cultuur.
4. Onder de regio Amsterdam wordt verstaan alle “christelijke” scholen in Amsterdam,
ook de ZAAM-scholen in Zaandam en Monnickendam, ook de “christelijke” scholen in
Almere en Hoofddorp en tevens alle andere scholen die voor een project een
verbinding hebben met het Amsterdamse.
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In 2019 is de nieuwe koers van de Stichting vastgesteld. In 2020 wordt onderzocht op welke
wijze de Statuten en het huishoudelijk reglement moeten worden aangepast aan deze
nieuwe koers.

2. Bestuurssamenstelling
Leden van het Algemeen Bestuur zijn per 1 januari 2019:
* drs. A. van Steenis, voorzitter
* dr. J. Koelewijn, penningmeester
* mw. drs. M.C. de Heus- van der Veer, secretaris
* mw. drs. B.B. Dijkgraaf, benoemd vanuit Zaam
* N.M Schumacher, projectsecretaris, benoemd vanuit Zaam
* drs. B.D. Meijer, lid
* drs. D. Bruinzeel, lid

De eerste vijf genoemden zijn ook lid van het Dagelijks Bestuur, dat de vergaderingen van
het Algemeen Bestuur voorbereidt en alle lopende zaken behartigt.
Het Dagelijks Bestuur (DB) is dit jaar op 3 april en 18 oktober bijeen geweest en het
Algemeen Bestuur (AB) op 12 april en 1 november.
Alle bestuursleden leveren hun bijdrage op vrijwillige basis; gemaakte onkosten kunnen
worden vergoed.
In de aprilvergadering van het AB is mw. M. Pleumeekers als bestuurslid benoemd. Mw.
Pleumeekers heeft het gewenste juridische profiel.
Het AB stelde vervolgens vast dat we behoefte hebben aan nog twee nieuwe bestuursleden:
Alle van Steenis neemt in april 2020 afscheid van de Woltjer Stichting. Met een profielschets
is breed gezocht in het netwerk van de bestuursleden. In de november-vergadering werden
twee kandidaten voorgedragen. De voordracht werd overgenomen door het AB en in de
mei-vergadering in 2020 zullen we kennismaken met de twee kandidaat-bestuursleden.

3. Structuur
De stichting heeft in november 2013 haar Statuten opnieuw notarieel vastgelegd en er in
mei 2015 een Huishoudelijk Reglement aan toegevoegd.
Er wordt vanaf 2012 jaarlijks een Rooster van aftreden opgesteld.
In 2018 is er beleggingsstatuut vastgesteld.
De wijze van aanvraag en afwikkeling, alsmede de voorwaarden voor toekenning van
dotaties is te vinden op onze website www.woltjerstichting.nl.
Elk jaar wordt in de aprilvergadering het jaarverslag en de jaarrekening over het
voorafgaande jaar vastgesteld.

4

4. Activiteiten
- De donaties.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het financieel ondersteunen van projecten die
gericht zijn op levensbeschouwelijke ontwikkeling en/of klassieke vorming van leerlingen
zoals omschreven in de Statuten en het Reglement.
In 2019 hebben 9 scholen 14 projectaanvragen ingediend. Slechts één project werd
afgewezen; de andere projecten werden gehonoreerd. De projecten hebben thema’s als “De
week van het wereldburgerschap”, Talentlessen of “Heksen” van Roald Dahl uitgevoerd als
muziektheater.
Totaal:
in 2019 € 139.944 euro toegekend.
Ter vergelijking:
in 2016 € 202.177
In 2017 € 300.526
in 2018 € 167.031
Er zijn ca 30 scholen die een aanvraag zouden kunnen indienen en er is 300.000 euro
beschikbaar voor de projecten.
- De nieuwe koers van de Woltjer Stichting.
In het afgelopen jaar is de nieuwe koers van de Woltjer Stichting vastgesteld: zij wil de
doelstellingen beter laten aansluiten op de ontwikkelingen in de samenleving die zich
kenmerken door toenemende kansenongelijkheid en polarisatie.
De Woltjer Stichting wil scholen voor interconfessioneel voortgezet onderwijs in Amsterdam,
Zaandam, Monnickendam , Almere en Hoofddorp extra te ondersteunen bij het realiseren van
doelen op het gebied van kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.
In aanmerking voor cofinanciering komen projecten,
*

die extra bijdragen aan de brede vorming van de leerlingen, en daarmee tevens aan het
verkleinen van kansenongelijkheid,

•

die verder reiken dan kwalificatie voor een beroep. Het betreft projecten die ook en vooral
gericht zijn op kwalificatie in een complexe, multiculturele samenleving (socialisatie) en op de
ontwikkeling van de persoon (persoonsvorming),

•

die tot doel hebben jonge mensen te leren, respectvol met verschillen om te gaan en op zoek
te gaan naar wat hen verbindt. In de hoop, dat zij zich ontwikkelen tot betrokken burgers die
zich laten leiden door de basiswaarden van onze democratische rechtsstaat,

•

die onze jongeren in staat te stellen zelfstandig tot beslissingen te komen, los van docent,
school en heersende normen en tradities, maar wel daardoor gevoed. Dat alles om te zorgen
dat zij op een verantwoordelijke manier participeren in onze maatschappij.

Vanaf 2020 willen we ook meerjarige projecten ondersteunen om de kans op een blijvend leereffect
te vergroten. Daarbij kan de bijdrage ook hoger zijn dan 20.000 euro die nu is vastgesteld als
maximum.
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De verantwoording van de projecten wordt uitgebreid: naast een financiële verantwoording is er een
tweejaarlijkse conferentie. Daarin presenteren de scholen de resultaten aan elkaar om het leereffect
te vergroten.
Tevens is “christelijk” vervangen door interconfessioneel, daarmee is het aantal scholen dat een
aanvraag kan indienen ook verruimd.
- De aanstelling van een procesbegeleider.
Om de scholen en de stichting te ondersteunen in dit proces is besloten een procesbegeleider aan te
stellen. De opdracht voor deze procesbegeleider is opgesteld en na een sollicitatieprocedure is Kees
Kat aangesteld op detacheringsbasis. In januari 2020 zal hij beginnen met het benaderen van de
scholen. Allereerst zullen de scholen via een brief op de hoogte worden gesteld van de nieuwe koers
van de stichting.

- De aanpassingen van de website.
De website moet worden aangepast, geactualiseerd op grond van de nieuwe koers van de Stichting.
Daarnaast moet het overzicht van de projecten worden geactualiseerd. Ook zal worden onderzocht
of de projectaanvragen en de verantwoording achteraf vereenvoudigd kan worden.

5. Financiën.
Een uitgebreide verantwoording van de financiën is terug te vinden in de jaarrekening. De financiële
basis van onze Stichting is gezond.
Er zijn aandachtspunten, zoals het streven naar duurzaamheid, een herbezinning op het grote
aandeel obligaties in onze portefeuille. Komend jaar zal worden onderzocht of de samenstelling van
deze portefeuille moet worden aangepast.

6. Toekomst.
Plannen voor 2020.
- In de voorjaarsvergadering nemen we afscheid van Alle van Steenis als lid en voorzitter. Op de AB
vergadering wordt een nieuwe voorzitter gekozen. Tevens hopen we twee nieuwe bestuursleden te
kunnen benoemen.
- Er zal worden onderzocht in welke mate de Statuten en het huishoudelijk reglement moeten
worden aangepast aan de nieuwe koers die de Stichting heeft geformuleerd.
- De teksten op de website worden aangepast aan de nieuwe koers van de stichting. Ook zal worden
onderzocht of het aanvragen van donaties eenvoudiger kan worden gemaakt.
- De resultaten van de inzet van de procesbegeleider worden zichtbaar: we hopen in de
voorjaarsronde één meerjarig project te kunnen honoreren en in de najaarsronde meerdere
projecten.
- In 2020 is de stand van zaken rondom de gehonoreerde projecten van 2018 en 2019 helder.
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