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Inleiding
In onze huidige maatschappij wordt er een grote waarde gehecht aan onderwijs. Het is echter om
verscheidene redenen moeilijk voor sommige leerlingen om op hun niveau te presteren binnen de
formele onderwijsinstellingen. Voor veel van deze leerlingen liggen er mogelijkheden om een
steuntje in de rug te ontvangen door middel van bijlessen en andere vormen van studiebegeleiding
bij buitenschoolse instellingen. Deze opties staan echter niet open voor alle leerlingen, omdat deze
buitenschoolse ondersteuning voor sommige leerlingen financieel niet haalbaar is.
De Maltha Foundation wil het mogelijk maken om ook deze leerlingen de kans te geven om gebruik
te maken van de verscheidene hulpmogelijkheden op het gebied van onderwijs door middel van het
verstrekken van een vergoeding of anderszins aan die leerlingen die baat hebben bij passende hulp
maar dit vanuit een financieel oogpunt niet kunnen veroorloven.
Visie
De visie van de Maltha Foundation is:
Het voor elke leerling mogelijk maken om passende ondersteuning te vinden op het gebied van
onderwijs. Waarbij zij, geheel buiten hun schuld om, niet de mogelijkheid hebben om aanvullende
hulp te krijgen.
Missie
De missie van de Maltha Foundation is om de financiële barrière voor passende hulp op het gebied
van aanvullende studiebegeleiding te verwijderen, zodat het voor die leerlingen mogelijk is om die
hulp te ontvangen die zij nodig hebben om op hun niveau te presteren binnen het onderwijs
systeem.

Doelstellingen
De Maltha Foundation heeft als doel om die leerlingen te helpen die onder hun niveau presteren
binnen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs maar hier, vanwege financiële redenen, geen
passende ondersteuning voor kunnen vinden.
De stichting zal dit doel op twee manieren bereiken:
1. door middel van het bekostigen van de extra ondersteuning, zodat deze leerlingen de
mogelijkheid ontvangen om passende begeleiding, in de breedste zin van het woord, op het
gebied van aanvullende studiebegeleiding te krijgen.
2. Het verzorgen van extra ondersteuning aan groepen en/of individuen op educatief vlak die
dit zelf niet kunnen bekostigen met behulp van vrijwilligers.
Leerlingen kunnen aangedragen worden voor een studiebeurs door docenten, mentoren, scholen
en/of ouders van de leerling. Nadat een leerling is aangedragen voor een studiebeurs zal het bestuur
van de Maltha Foundation de situatie van de leerling bekijken en een beslissing nemen tot het wel of
niet beschikbaar stellen van een studiebeurs voor de leerling en de vorm waarin dit gegeven kan
worden.
Het bestuur van de Maltha Foundation zal hierbij een overweging maken van de geschiktheid van de
leerling voor een studiebeurs aan de hand van:





De financiële situatie van het gezin (op of onder 125% bijstandsniveau)
De ontwikkeling van de behaalde resultaten binnen het onderwijs over minimaal een jaar.
Advies en inschatting van de mentor en/of docenten van de leerling.
Advies en inschatting van een WO opgeleide (ortho)pedagoog.

De Maltha Foundation zal aan die leerlingen, die door het bestuur beoordeeld worden als het
voldoen aan de eisen van de stichting, een vergoeding of anderszins verstrekken om te voorzien in de
ondersteuning van de leerling voor die periode dat de leerling hier baat bij heeft.
Het bestuur zal tijdens het toewijzen van de vergoeding of anderszins ook een kwaliteitsbeoordeling
geven over de uitvoerende partij met betrekking tot de ondersteuning. Mocht de potentiële
uitvoerende partij van de dienst aan de leerling niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het bestuur,
dan zal het bestuur een alternatieve partij aanwijzen die naar inschatting van het bestuur wel
voldoet aan de kwaliteitseisen voor een hoog niveau van ondersteuning voor kinderen op de
basisschool en in het middelbaar onderwijs.
Plan 2017 t/m 2019
De stichting zal de komende twee jaar streven om toch zeker 100 leerlingen te ondersteunen door
middel van een passende studiebeurs of anderszins. Hiernaast zal de stichting er naar streven om de
naamsbekendheid van de stichting te vergroten en een vaste basis van donateurs en sponsoren te
ontwikkelen.

Fondsen werving
De Maltha Foundation heeft geen winst oogmerk. Er zullen echter voor de bekostiging van de
activiteiten van de stichting fondsen geworven moeten worden. Deze fondsen zullen op
verscheidene manieren geworven gaan worden.
De voornaamste manier zal het werven van giften van donateurs zijn. Donateurs zullen via de
website van de Maltha Foundation in staat zijn om donaties over te maken aan de stichting.
Daarnaast zal de Maltha Foundation en haar bestuur er naar streven om (bedrijfs)sponsoren te
werven voor de organisatie. Ook zal de Maltha Foundation gebruik maken van lokale evenementen
om fondsen te werven, of wanneer nodig haar eigen evenementen organiseren voor de promotie
van de stichting. Verder zullen er fondsen geworven worden in de form van schenkingen en
erfstellingen.
Vermogensbeheer
De Maltha Foundation zal een vermogen onderhouden welke adequaat is om te voorzien in de
studiebeurzen of anderszins van die leerlingen die op dat moment een studiebeurs ontvangen
hebben. Daarnaast zal de Foundation er ook naar streven om als buffer genoeg fondsen te werven
voor om te kunnen voorzien in studiebeurzen of anderszins voor mogelijke nieuwe leerlingen, naar
redelijkheid ingeschat door het bestuur. Mocht de Foundation meer fondsen vergaren, dan zal de
Foundation er naar streven om deze fondsen zo snel mogelijk beschikbaar te stellen aan geschikte
leerlingen.
Besteding van het vermogen
Het vermogen van de stichting zal voornamelijk aangewend worden voor het verstreken van
studiebeurzen of anderszins voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. Daarnaast zal er een
deel van het vermogen gebruikt worden om de kosten van de instandhouding en dagelijkse werking
van de stichting te dekken. Mochten er kosten zijn met betrekking tot promotie van de stichting en
werving van fondsen zal het vermogen van de stichting ook aangewend worden.

Organisatie
De Maltha Foundation bestaat uit de volgende bestuursleden:
Voorzitter: Willem Maltha
Mw. Jacqueline Zandvliet
Dhr. Evert Jan Bronda
Dhr. Oscar Prent
Dhr. Ronald Vliek
Verantwoording van activiteiten en financiën
De Maltha Foundation zal elk jaar een verantwoording van de activiteiten van het voorgaande jaar
publiceren. Daarnaast zal de stichting ook een financiële verantwoording publiceren. Deze beide
verantwoordingen zullen gepubliceerd worden op de website van de stichting.

