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Algemene informatie
Stichting Vrienden van Democratisch Onderwijs regio Eindhoven (DOE040)
p/a De Kreijenbeek 197
5553 BE Valkenswaard
Tel: 06 54 705 771
De rechtsvorm is een stichting. De Stichting is opgericht op 28 oktober 2009 en ingeschreven
in de Kamer van Koophandel Eindhoven, nummer 17266294

Doelstelling van de stichting
De doelstelling van de stichting is als volgt:
a. het bevorderen en in stand houden van het Democratisch onderwijs en andere
vormen van vernieuwingsonderwijs voor kinderen van 4 tot 21 jaar in de regio
Eindhoven.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
c. het faciliteren van onderwijs ook aan kinderen met speciale eigenschappen zoals
hoogbegaafdheid, ADHD, asperger e.d. met als kanttekening dat steeds gekeken
wordt of de school de competenties heeft het gewenste en benodigde onderwijs te
bieden.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van gelden
en andere middelen ten behoeve van het (financieel) ondersteunen van het Democratisch
onderwijs voor kinderen van 4 tot 21 jaar in de regio Eindhoven.
De stichting beoogt het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van
winst.

Huidige situatie
De school is per 24 april 2014 opgericht en ingeschreven bij de KvK, te Eindhoven. De school
is nu ruim 7 schooljaren in bedrijf. De school is gestart op het terrein van de Technische
Universiteit Eindhoven. Op 1 april 2017 is de school verhuist naar Veldhoven. Een Sociaal
ondernemer uit Eindhoven (dhr. A. de Koning) heeft voor de school geïnvesteerd in een oud
schoolpand. Het betreft de voormalige Prins Willem Alexander school (PWA). Het gebouw
zou oorspronkelijk gesloopt worden. Met veel hulp van (groot)ouders, leerlingen en
docenten is er een maand lang geklust en opgeknapt. Op 1 april 2017 is de school in het
'nieuwe' pand van start gegaan. De ambitie is om het pand wat nu gered is van de sloop, te
verduurzamen. Van nu energielevel G willen we streven naar level A. Door direct alle
verlichting te vervangen door LED verlichting is al een enorme energie besparing gedaan.
Dubbele beglazing en een geïsoleerd dak zullen volgen. Op later moment kunnen nog
zonnepanelen volgen.
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Naast de school heeft de school ook de kinderboerderij voor een symbolisch bedrag kunnen
huren van de gemeente Veldhoven. Binnen de visie van de school is het verzorgen van je
omgeving en daarbij ook dieren en natuur van groot belang en vormend voor de
ontwikkeling van kinderen.
De ambitie is echter nog groter. Vanuit de mooie gedachte "it takes a village to raise a child"
is de pandeigenaar voornemens een aantal woningen te bouwen op het terrein. Het idee dat
ouderen in Nederland eenzaam zijn en sommige jonge mensen niet zelfstandig kunnen
wonen omdat ze contact nodig hebben is voor de school een reden om ze te betrekken bij
de school. Een win-win situatie; deze bewoners krijgen een plek waar 'ze erbij horen' en de
school haalt een stukje van de wereld binnen. De faciliteiten kunnen optimaal benut
worden, ook in de weekenden en op de woensdagen. Een helpende hand kan de school
altijd gebruiken. De aanvraag voor de bestemmingswijziging is inmiddels doorlopen en de
laatste fase voor aanvraag van de bouwvergunning is bereikt.
Er zijn momenteel 88 leerlingen tussen de 4 en de 20 jaar. Het grootste deel van de
leerlingen komt uit Eindhoven, Veldhoven en de directe omgeving. Er zijn ook kinderen uit
Den Bosch, Tilburg, Helmond en Boxtel. Er blijven aanmeldingen binnen komen van kinderen
van alle leeftijden waardoor de school nog steeds groeit. Het gaat heel goed met de school
en ze bieden voor veel kinderen een juiste uitkomst die past bij de visie van de ouders en het
leervermogen van de kinderen. Opvallend is dat de authenticiteit van de leerlingen bijzonder
is en een mooie mix oplevert welke illustratief is voor een afspiegeling van de samenleving.
Ook de inspectie van het Onderwijs is keer op keer zeer positief in haar oordeel.

Beleid van de stichting
Democratisch Onderwijs Eindhoven(DOE) is een particuliere school. De school heeft de
zogenaamde B3 status. B3-scholen zijn particuliere scholen voor basisonderwijs en/of
voortgezet onderwijs die door de leerplichtambtenaar zijn aangemerkt als 'school in de zin
van de Leerplichtwet'. Ouders mogen hun kinderen bij deze school in laten schrijven en
voldoen daarmee aan de leerplicht. Een B3-school wordt niet bekostigd door de overheid.
De kosten zullen uit andere bronnen betaald moeten worden. B3- scholen voldoen aan een
lichter inspectiekader dan de bekostigde scholen maar staan wel onder toezicht van de
inspectie. Vanwege dit lichtere inspectiekader is er voor deze vorm van onderwijs gekozen.
Het waarborgt de pedagogische vrijheid en stelt de school in staat voor zover mogelijk
tegemoet te komen aan de rechten van het kind. https://www.kinderrechten.nl/
De kosten voor het onderwijs wordt in principe door de ouders betaald. Om deze bijdrage zo
laag mogelijk te houden, heeft de school een vriendenstichting die zoveel mogelijk bijdraagt
aan de kosten om de school in stand te houden, kwaliteit en continuering van het onderwijs
te verzekeren. Alles ten behoeve van het leer – en ontwikkelproces van de leerlingen. Op
deze manier proberen we het onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken, zodat dat ieder
kind in de regio Eindhoven gebruik kan maken van het democratisch onderwijs. Immers er is
een leerplicht maar ook een vrijheid van keuze voor het onderwijs. Dan moet het ook
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toegankelijk zijn, liefst voor alle kinderen. Uiteindelijk in heel Nederland waar inmiddels al ca
20 scholen zijn. Wereldwijd zijn er ca 600 democratische scholen.
Op site van de school leest u meer over status van de school. Op de site van de vrienden zal
informatie geplaatst worden over de projecten die door de vriendenstichting gesteund
worden. Hopelijk volgen er nog meer scholen die wij in de toekomst kunnen ondersteunen.
Er zijn inmiddels diverse acties gehouden om sponsors te werven, zodat er een structurele
inkomstenbron wordt gegenereerd. Naast financiële bijdragen is het ook interessant als
organisaties materialen schenken of het salaris van een van de bevoegde docenten wil
sponsoren voor een of meerdere schooljaren. We hebben daar verschillende bedrijven voor
op het oog ook in de regio. Er is nu een bedrijf die aan veel aanbestedingen deel neemt en
bereid is iemand in het kader van Social Return aan te nemen en te detacheren bij de school.
Ook ouders worden betrokken in een werkgroep om de sponsoring daadwerkelijk te
realiseren. Een ouder heeft een project gestart om alle ouders een voucher te geven.
Daarmee kan een ouder met zijn of haar organisatie een keer komen vergaderen in de
school. In ruil daarvoor mogen we als vrienden kort komen vertellen wie we zijn en wat we
doen.
Na een vrienden bijeenkomst waar veel ouders bij aanwezig waren hebben we een oproep
gedaan welke ouders extra zouden kunnen en willen schenken. Daar is voor het eerst goed
gehoor aan gegeven en we hebben nu een aantal toezeggingen van zowel ouders als een
buitenstaander die jaarlijks geld toegezegd hebben. Ten gevolge van de coronacrisis heeft
een klein deel de schenkingen opgeschort maar er is nu wel een substantiële stroom die ons
in staat stelt de school echt te steunen.

Uitgaven
Het beleid is om alleen op basis van onderbouwde projectaanvragen schenkingen te doen
aan het onderwijs. Het is niet onze intentie om vaste kosten of structureel te gaan betalen
voor lopende rekeningen.
De vriendenstichting heeft inmiddels een aantal concrete zaken gefinancierd:
• Veilige vloeren voor de werkplaats en atelier
• Het dak van de kinderboerderij is vervangen
• De school is volledig brandveilig gemaakt
Andere ideeën voor de toekomst zijn:
• inrichting van themaruimten (binnen en buiten)
• excursies of studiereizen van studenten
• materialen voor educatieve doeleinden
• speciale lesprojecten en inhuur van experts
• ICT gerelateerd items
• Etc

5
Vrienden van DOE beleidsplan 2020-2022

De concrete aanvraag voor 2020 is inmiddels gehonoreerd en we verwachten een nieuwe
aanvraag in elk jaar gezien de donatiestroom die nu ontstaan is. Zolang de aanvragen ten
goede komen van de ontwikkeling van de kinderen en de kwaliteit van de school zullen wij
deze naar vermogen honoreren.

Project

Beschrijving

Aangevraagd
door

Schoollaptops

Twee nieuwe, goede en stevige laptops

ICT-kring

1.400,00

Trampolinedoek

Nieuw trampolinedoek op DOEderij

Boerderijkring

200,00

Spiegelwand

Spiegelwand in het theater, met gordijn

Theaterkring

500,00

Centen

Kosten

Resterende centen verdelen
Tony en Jochem
Springtouwen, halters, halterstang, gewichten en een Sport en
Krachttraining
rek
spelkring
Sport en
Schaduwdoek
Schaduwdoek voor het binnenplein
spelkring
Sport en
Buitenprullenbakken Drie buitenprullenbakken voor het plein
spelkring
Sport en
Pingpongtafel
Betonnen pingpongtafel
spelkring

0,08

Muzieklokaal

1.500,00
500,00
150,00
1.500,00

Muziekkring

1.500,00

Sex ed materiaal

Gitaren en andere instrumenten, versterkers, kabels
Lesmateriaal en een theatervoorstelling voor
seksuele voorlichting

Studiekring

1.500,00

Bosmaaier

Een bosmaaier voor op de DOEderij

Boerderijkring

450,00

Computermuizen

Nieuwe computermuizen

50,00

Buitenbanken

Buitenbanken voor het binnenplein

ICT-kring
Sport en
spelkring

TIG lasapparaat

TIG lasapparaat

Werkplaatskring

500,00

Extra voetbalgoal

Voetbalgoal voor op de DOEderij

Boerderijkring

500,00

Montessori mat.

Montessori materialen voor het Ontdeklokaal

Ontdekkring

500,00

Zeepdispensers

Schuim zeepdispensers voor de wc’s

Poetskring

150,00

240,00

11.140,08
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Samenstelling bestuur
Naam
Jacqueline de Theije
Rob Neefs
Johan Wester

Functie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Jaar benoeming
2014
2015
2019

De bestuurders worden benoemd voor een periode van 4 jaar. De bestuurders worden
benoemd en geschorst door het bestuur. De benoeming van de bestuurders geschiedt met
inachtneming dat ten minste één bestuurslid in het bestuur zitting neemt die door het
schoolbestuur van Democratisch Onderwijs Eindhoven is voorgedragen en dat ten minste
één bestuurslid in het bestuur zitting neemt die door één of meer ouders van de leerlingen
van de betreffende school wordt voorgedragen. Indien meerdere aspirant-bestuursleden
door het schoolbestuur respectievelijk door voornoemde ouders voor benoeming worden
voorgedragen, kan het bestuur van de stichting besluiten wie van deze voorgedragen
aspirant-bestuursleden tot bestuurslid benoemd wordt dan wel kan het bestuur van de
stichting besluiten meerdere voorgedragen aspirant-bestuursleden te benoemen.
Het voltallige bestuur werkt onbezoldigd voor de stichting.

Financiën
Het startkapitaal waarmee de stichting onder de nieuwe naam start is het tegoed op de
Triodos rekening d.d. 24 april 2014.
Betaalrekening

€ 2.075,76

Spaarrekening

€ 4.515,13

Aan het eind van elk jaar zal een jaarverslag gepresenteerd worden via de site. Daarin zullen
alle inspanningen, inkomsten en uitgaven vermeld staan.
https://vriendenvan.doe040.nl/
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