Vriendenstichting
Christiaan Huygens Flevoland
Club van 100
Het regulier basisonderwijs is in Nederland afgestemd op de gemiddelde leerling. Gelukkig zijn er ook
onderwijsvormen voor kinderen die specialistische en/of intensieve begeleiding nodig hebben, omdat zij een
handicap, chronische ziekte of stoornis hebben. Tot op heden voorziet het onderwijsbestel helaas nog niet in een
structurele oplossing voor kinderen die een groot leervermogen hebben.
Ondanks gevoerde en lopende gesprekken met het Ministerie van Onderwijs heeft dit nog niet geresulteerd in de
benodigde financiële ondersteuning voor het kunnen vormgeven van deze voltijdsonderwijsvorm voor alle kinderen
die dit nodig hebben.
In Flevoland biedt het Christiaan Huygens aan deze kinderen passend onderwijs. Met meer dan 100 leerlingen op
de wachtlijst bewijst deze school te voorzien in een behoefte. Dit onderwijsinitiatief wordt ondersteund door zgn.
‘ambassadeurs’ binnen de Flevolandse politiek en het bedrijfsleven..
Samenvattend: de behoefte is er, het draagvlak is er, alleen is er een sterkere financiële impuls nodig voor het
verwezenlijken van de ambities.
Als ondernemer zult u ongetwijfeld herkennen dat er zich situaties voor doen waarbij afwachten geen optie is. In dit
specifieke geval kan de Stichting niet wachten tot het Ministerie van Onderwijs met extra gelden over de brug komt.
De motivatie om het bestaan van de school veilig te stellen is groot.
Daarom is de Club van 100 opgericht.
Wilt u ook één van de 100 ondernemers zijn die het Christiaan Huygens met €100,- of meer wil ondersteunen, dan
komen wij graag met u in contact. Wanneer u een SMS stuurt met de tekst “100”, dan nemen wij contact met u op.

Hartelijke groet,
Namens Stichting Vrienden van Christiaan Huygens Flevoland
Michiel van Dijk				
T. 06 460 265 99			

Willem Veenstra
T. 06 110 838 00

bestuur@vriendenstichtingchristiaanhuygensschool.nl
www.vriendenstichtingchristiaanhuygensschool.nl
KvK-nummer: 32153369
RSIN/ANBI nummer: 820811312
Bankgegevens:
Rabobank te Dronten
IBAN: NL90 RABO 0115 8997 58

Vriendenstichting
Christiaan Huygens Flevoland
Waarborgen van voltijdsonderwijs aan kinderen
met een groot leervermogen.

De vriendenstichting
:

Ondersteunt en initieert financiële en (im)materiële initiatieven
ten gunste van het Christiaan Huygens onderwijs.
Géén winstoogmerk, wel een streven naar
vergroting van het menselijk kapitaal.
Heeft een ANBI-status waardoor giften
aftrekbaar zijn via de vennootschapsbelasting
of inkomstenbelasting.
Want alle kinderen moeten de kans krijgen om optimaal
hun talenten te ontwikkelen.

STEUN ONS DOOR DEEL
TE NEMEN AAN DE
CLUB VAN 100

Leren vol vertrouw en

