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Naam 

Stichting Vrienden van SAM 

 

RSIN 850652108 

 

KvK 52893162 
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Korte historie 

In 2005 zijn door SBO gesprekken gevoerd met het Doetinchems reclamebureau CAPAY marketing en 

communicatie. De opdracht aan CAPAY was een communicatieplan te maken voor de nieuw fusie SBO SAM. Een 

van de doelstellingen van SAM was het imago verbeteren en aan te sluiten tot regionale netwerken. 

Naast allerlei communicatie adviezen die er toe hebben geleid dat de scholen onder een nieuwe naam en 

huisstijl zijn verder gegaan stelde CAPAY in haar marketing- en communicatieplannen voor om een Stichting 

vrienden… op te richten. Naast dat deze stichting gelden zou kunnen werven zou het tevens ondersteunend 

kunnen werken bij het veranderen van het imago en aansluiten bij het zoeken naar netwerken. Relatief 

eenvoudig temeer daar de school veel faciliteiten kan bieden (zeker na de verbouwing op de Boddens 

Hosangstraat). Na de introductie van de nieuwe naam SAM is door de directie een verkennend onderzoek tot 

het oprichten van een stichting Vrienden van… verstrekt.  

 
Uitgangspunten SBO SAM 

SAM is een school voor Speciaal Basisonderwijs in Doetinchem. De kinderen komen uit de gehele regio 

Achterhoek. SAM dat staat voor Structuur, Aandacht en Motivatie. Een school voor kinderen waarbij het leren 

niet als vanzelfsprekend gaat. Plezier staat voorop bij SAM en dit is dan ook haar drijfsfeer. SAM wil een plek 

zijn voor kinderen waar geleerd en geleefd wordt. Een plek waar kinderen structuur ervaren, waar ze aandacht 

krijgen en gemotiveerd worden. Dit allemaal om als gelukkige kinderen met een gezond zelfvertrouwen het 

schoolavontuur in het Voortgezet Onderwijs kunnen vervolgen. 

 

Missie van SAM 

SAM heeft als missie: ‘SAM wil een kwalitatief hoogwaardige eerstelijns onderwijsvoorziening zijn, die kinderen 

onderwijs biedt voordat zij worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs (clusterscholen). Deze eerstelijns 

voorziening heeft als tweede belangrijke doelstelling het terugplaatsen van leerlingen naar het regulier 

basisonderwijs. SAM doet dit door gericht te zijn op het onderwijsaanbod van de basisschool met een passende 

didactiek in een optimaal pedagogisch klimaat. De leerkrachten zijn hierbij de belangrijkste schakel. SAM wil 

zich verder doorontwikkelen tot een lerende organisatie waarbij leerkrachten actief de cultuur van de lerende 

organisatie vorm willen en kunnen geven.’ 

 

De praktijk leert dat de reguliere budgetten vaak niet de mogelijkheid bieden om die extra zaken te financieren 

die het verblijf op de school prettig maken. Speciaal voor SAM is een Stichting Vrienden van SAM opgericht. Dit 

om extra gelden te verkrijgen in verband met het realiseren van plannen die niet binnen de normale exploitatie 

van SAM en de daarmee verbonden scholen, gefinancierd kunnen worden. Denk daarbij aan het realiseren van 

een sportkooi of het geven van een theatervoorstelling in schouwburg Amphion voor alle leerlingen. 

Tegenwoordig is daar nauwelijks budget voor in de basisbekostiging vanuit het Rijk. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Vrienden van SAM 

Op 21 juni 2011 werd de stichting Vrienden van SAM opgericht. 

 

Doel van stichting Vrienden van SAM 

De stichting heeft ten doel: het verkrijgen van gelden in verband met het realiseren van plannen die niet 

binnen de normale exploitatie van SAM, stichting voor speciaal onderwijs, en de daarmee verbonden scholen 

gefinancierd kunnen worden, en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Het doel van de stichting kan niet zijn het maken 

van winst. 

De stichting tracht haar doel onder anderen te verwezenlijken door: Het inzamelen van middelen bij bedrijven, 

ouders en verzorgers van leerlingen en oud leerlingen en anderen.  

 

De verkregen middelen worden ingezet in verband met het realiseren van plannen. Stichting Vrienden van SAM 

wil ervoor zorgen dat de kinderen het nog leuker vinden op school, nog meer zullen genieten en zich daardoor 

beter ontwikkelen. Het nog leuker maken op school is mogelijk door te zorgen voor extra voorzieningen, zoals 

nieuwe speeltoestellen, verbeteringen aan de speelplaatsen en activiteiten die niet uit het reguliere budget 

kunnen worden bekostigd. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten | financiën 

De stichting verleent jaarlijks financiële steun aan de meest uiteenlopende projecten als een theaterochtend in 

Schouwburg Amphion, kermis op het speelterrein, een techniekweek etc. De financiële steun wordt door het 

Bestuur afgestemd op de activiteit en de vanuit de Stichting beschikbare middelen. Via de Jaarrekening en het 

Sociaal verslag legt de Stichting verantwoording af over de besteding van de middelen. Deze worden 

gepubliceerd op de website van de Stichting. 

 

Verzoeken tot besteding van geldmiddelen van de stichting kunnen gedaan worden door de schooldirectie 

namens het docententeam, door de ouderraad of door een groep van tenminste vijf ouders. Het 

stichtingbestuur beslist over deze verzoeken. Alle bijeengebrachte gelden zullen uitsluitend gebruikt worden 

voor bovengenoemde doelen, de extra’s voor SAM.  
 
Voor wie is ‘Stichting Vrienden van SAM’ 

→ De leerlingen van SAM 

→ SBO|SAM organisatie (corporate) 

→ De individuele SAM scholen 

 

Wie zijn de ‘Vrienden van SAM’ 

→ ouders, familie, leerlingen en oud leerlingen 

→ leveranciers 

→ donateurs 

→ personeel en oud personeel 

→ anderen  
 
Hoe komt ‘Stichting Vrienden van SAM’ aan haar middelen. 

De stichting is, om eerder genoemde doelstellingen te verwezenlijken, afhankelijk van geregelde geldstroom 

van buitenaf. Deze gelden kunnen uit geheel Nederland afkomstig zijn, van iedereen die de stichting|school een 

warm hart toedraagt. Dat kunnen ouders, familie of kennissen van leerlingen, personeel, oud-personeel zijn 

maar ook donateurs en sponsors. Het bestuur ontplooit aanhoudend activiteiten om bekend te blijven en de 

geldstroom op gang te houden en zo de continuïteit van de stichting te waarborgen. 

 

ANBI 

Stichting Vrienden van SAM heeft inmiddels de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) 

 

Sponsorbijdrage 

Door sponsors, volgens strikte voorwaarden, een mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de vriendenclub 

‘Stichting Vrienden van SAM’ 

 

Ouderbijdrage 

Ouders van leerlingen staan dichtbij de stichting en kunnen helpen. De ouderbijdrage van leerlingen wordt 

gefourneerd aan de stichting. De ouders hebben veelal een goede relatie met SAM, zij zullen het op prijs stellen 

als de stichting extra activiteiten ontwikkelt. 

De Ouderraad onderhoudt de contacten met ‘Stichting Vrienden van SAM’ waardoor iedere ouder op de hoogte 

blijft van de stichting. De ouderraad kan een aanvraag indienen voor extra voorzieningen voor leerlingen 

waarvoor extra geld nodig is. 



 

 

Organisatie 

Functie van de bestuurders 

Voorzitter, secretaris, penningmeester en leden 

 

Namen van de bestuurders 

→ Emiel Jansen (voorzitter) 

→ Eric van Arragon (secretaris - penningmeester) 

→ Olaf van der Kaay (lid) 

 

Comité van Aanbeveling 

Het Comité van Aanbeveling (kortweg CvA) is een groep mensen die zich met naam en portret willen binden 

aan de stichting. Het CvA staat achter de doelstelling van de ‘Stichting Vrienden van SAM’ Dit kunnen bekende 

Nederlanders zijn of mensen met een belangrijke functie. De leden hebben geen actieve functie binnen de 

stichting, maar wel een stimulerende rol en zijn allen ‘ambassadeur' van de ‘Stichting Vrienden van SAM’ en 

kunnen een stimulerende rol vervullen. Het zijn ambassadeurs van SAM. 

Er zijn voor de leden van CvA geen verdere verplichtingen en er wordt niet specifiek vergaderd of 

bijeengekomen. De namen van het comité mag ‘Stichting Vrienden van SAM’ uitdragen op het briefpapier en 

andere communicatiemiddelen. Dit zal in het voordeel werken van de stichting. 

 

Leden van het comité van aanbeveling; 

- De heer Guus Hiddink, oud onderwijskracht (SAM-Beatrixschool), bondscoach van het Russische voetbalelftal 

- De heer mr. Lennart Kamps, notaris te Doetinchem 

- De heer René van Gils (voorzitter Raad van Bestuur Graafschap College) 

- De heer drs. Toїne ten Have, directeur Europa Have Groep, oud leerling SAM 

- De heer Vincent Immink (ondernemer en voorzitter Business Club De Graafschap) 

- De heer mr. Henk Grootjans (advocaat en voorzitter IG&D)  

- De heer Onno van der Groep (Raadslid gemeente Doetinchem namens de PvdA). 

 

Beloningsbeleid 

De leden van het bestuur en de CvA genieten geen beloning. De stichting heeft geen personeel in dienst.  


