
ANBI   status 
 
S�ch�ng   De   Amsterdamse   MAVO   zit   in   het   proces   van   een   ANBI   aanvraag.  
D e   status   van   Algemeen   Nut   Beogende   Instelling   (ANBI)   hee�   een   we�elijke   verplich�ng   bepaalde 
gegevens   op   de   website   te   publiceren: 
 
Naam 
S�ch�ng   De   Amsterdamse   MAVO&HAVO      en   is   een   categorale   VMBO-T   /MAVO   op   humanis�sche 
grondslag. 
 
RSIN   /   fiscaal   nummer 
853314172  
 
KvK   nummer  
59093455 
 
Contactgegevens 
De   Amsterdamse   MAVO 
Linnaeushof   48 
1098KM   Amsterdam 
Tel:   06   27053327 
 
Doelstelling 
De   Amsterdamse   MAVO   wil   leerlingen   buiten   het   behalen   van   een   diploma   opleiden   tot   ac�ef 
par�ciperende   burgers   en   maakt   zich   sterk   voor   par�cipa�e   en   burgerschapsonderwijs   en   hee� 
doorlopende   leerlijnen   op   het   gebied   van    Democratie    en    Mensenrechten .      Wij   beogen   divers, 
dynamisch   en   interna�onaal      georiënteerd   te   zijn.   U   kunt   meer   lezen   onder   het   kopje    Onderwijs    van 
ons   beleidsplan. 
 
Onze   school   wordt   enerzijds   bekos�gd   door   het   Ministerie   van   Onderwijs,   anderzijds   is   de   school 
aangewezen   op   gelden   van   derden   om   meer   dan   alleen   maar   de   basisac�viteiten   te   kunnen   doen. 
Hiervoor   hebben   wij   extra   gelden   nodig.   Wij   willen   de   ouderbijdrage   echter   zo   laag   mogelijk   houden 
om   de   par�cipa�e   van   leerlingen   uit   alle   lagen   van   de   bevolking   te   faciliteren.   Voor   het   schooljaar 
2016-2017   staat   de   ouderbijdrage   op   0   euro.   Wij   gaan   dus   op   zoek   naar   nieuwe   mogelijkheden   om 
extra   geld   te   werven   d.m.v.   subsidieaanvragen,   extra   bijdragen   van   derden,   projectgelden   van   andere 
instan�es   enzovoort. 
Wij   hebben   als   instelling   geen   winstoogmerk.   We   trachten   door   efficiënte   besteding   van   de 
onderwijsgelden   een   kleine   buffer   te   creëren   maar   in   beginsel   worden   extra   gelden   niet   opgepot, 
doch   in   onderwijs   en   aanverwante   projecten   geïnvesteerd. 
Vanuit   onze   humanis�sche   achtergrond   ze�en   wij   ac�es   en   projecten      op   die   niet   alleen   ten   goede 
komen   aan   onze   school   en   de   daarbij   betrokken   stakeholders   maar   ook   aan   andere   (interna�onale) 
projecten,   die   tot   doel   hebben   dat   onze   doorlopende   leerlijnen   ten   volle   worden   benut.  
 
Actueel   beleidsplan   op   hoofdlijnen 
is    hier    terug   te   vinden 
 
Bestuurssamenstelling   &      het   beloningsbeleid  
Voorzi�er:   Anita   Verbeek 
Secretaris:   Ellen   Mulder   Manson 
Penningmeester:   Berend   Brouwer 
 



Het   bestuur   van   De   Amsterdamse   MAVO   is   onbezoldigd.   Wij   willen   dat   zo   houden,   ook   uit   het 
oogpunt   van   de   besteding   voor   onderwijsgelden   waarvoor   zij   bedoeld   zijn.   Zij   krijgen   wel   een 
vergoeding   voor   gemaakte   (reis)kosten. 
 

Een   actueel   verslag   van   de   uitgeoefende   activiteit   of   activiteiten   van   de   stichting 
Onze   S�ch�ng   maakt   jaarlijks   een   jaarverslag   met   daarin   de   jaarrekening. 
De   publieksversie   van   het   jaarverslag   zal   de   komende   jaren   is   op   onze   website   terug   te   vinden   zijn 
onder    Jaarverslag . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kralingscheschool.nl/algemene-info/jaarverslag/

