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Inleiding
Toen de Stichting Vrienden van het Barlaeus in 1993 werd opgericht, was de
doelstelling onder andere het behoud van de school. De zelfstandigheid van de
school en van het gymnasium als zodanig stond op de tocht. Daarnaast had de
Stichting als doel om oud-leerlingen betrokken te houden bij de school.
Inmiddels kunnen we stellen dat de positie van het gymnasium en dus ook die van
het Barlaeusgymnasium niet meer bedreigd lijkt. Daarmee is de eerste doelstelling
achterhaald. De tweede doelstelling daarentegen, is nog steeds actueel. In de
afgelopen 25 jaar is gebleken dat er een (vaste) groep alumni is die graag gebruik
maakt van bijvoorbeeld het cursusaanbod om op deze manier nog verbonden te zijn
met het gedachtengoed en in sommige gevallen ook met docenten van de school.
Als bestuur hebben we vastgesteld dat we graag meer oud-leerlingen zouden willen
betrekken bij de activiteiten van de stichting maar ook bij de school zelf. Sowieso
wil de Stichting nauw verbonden blijven met de school en activiteiten die
kenmerkend zijn voor de school waar nodig ondersteunen.
Hieronder kunt u lezen welke stappen de stichting de komende jaren wil zetten om
haar missie verder te verwezenlijken.
Op 24 juni 2019 zal het Bestuur van de Stichting Vrienden van het Barlaeus een
extra vergadering aan dit thema wijden en wordt het Beleidsplan mogelijk op punten
nog bijgesteld.
Renata Traas, voorzitter
Termijn van een beleidsplan
De termijn van dit beleidsplan is 2019-2020.
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1.

Missie/visie

De doelstellingen van de stichting zijn tweeledig:
1. het bevorderen van het behoud van zelfstandige categoriale gymnasia in het
algemeen en van het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam in het bijzonder;
2. het bevorderen van de onderlinge banden tussen het Barlaeus Gymnasium, oudleerlingen en oud-medewerkers.
In het licht van de doelstelling heeft de stichting voor de komende jaren de
volgende drie beleidspunten geformuleerd:




Een alumniclub
op de bres staan voor het gymnasiale onderwijs aan het Barlaeus en daarbuiten
de school (financieel en anderszins) ondersteunen in het streven onafhankelijk
denkende jonge mensen af te leveren.

De Stichting wil een verbindende rol spelen voor oud-leerlingen met de school en
oud-leerlingen onderling. Oud- Barlaeanen kunnen bijzonder inspirerend zijn voor
de huidige leerlingen en met elkaar op verschillende momenten een kritischdenkende, onafhankelijke gemeenschap vormen. Dit zou op termijn (binnen een
stad als Amsterdam) met alle ontwikkelingen die zich in de maatschappij met grote
snelheid voltrekken zeer relevant kunnen zijn. Dan gaat het niet meer zozeer om
het behouden van de school an sich maar om het kritische denkvermogen en de
wijze waarop dit door de school door de jaren heen gevormd is.
Afgezien van ongetwijfeld grote verschillen, delen de meeste Barlaeanen een nonconformistische, kritische denkhouding en een behoefte om deze naar buiten te
brengen. Daarbij het debat niet schuwend.

1.2

Doelstelling

Zoals reeds in de inleiding werd gesteld, was de oorspronkelijke doelstelling van de
Stichting bij de oprichting in 1993 tweeledig:
1. het bevorderen van het behoud van zelfstandige categoriale gymnasia in het
algemeen en van het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam in het bijzonder;
2. het bevorderen van de onderlinge banden tussen het Barlaeus Gymnasium,
oud-leerlingen en oud-medewerkers.
Inmiddels is vooral de tweede doelstelling nog relevant.

1.3

Strategie

Om de doelstelling te verwezenlijken wil de Stichting leden directer benaderen en
uitnodigen deel uit te maken van een alumniclub. Dit is een wijziging in het tot nu
toe gevoerde beleid waarbij vooral werd ingezet op donateurschap. We willen oudleerlingen actiever betrokken houden en met name sociale media maken dit ook
beter mogelijk. Eén van de eerste acties die hierop gericht is, is om de huidige
leerlingen wanneer zij de school verlaten een “levenslang’ school-email adres te
geven. Dit kan gekoppeld worden aan hun eigen e-mail adres en daarmee zijn ze
makkelijker direct te benaderen.
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Verder zal het Lustrum in 2020 ook benut worden om oud-Barlaenen niet alleen
naar de school te halen voor een les van een oud-docent maar hen ook een
uitwisselingsplatform te bieden.

2.

Huidige situatie

Op dit moment zijn vooral de Cursussen heel populair. Deze zorgen voor de
betrokkenheid van de oud-leerlingen en tevens voor de financiële gezondheid van
de Stichting. Dit onderdeel zullen we het komende jaar (en de jaren daarna) zeker
handhaven. Daarnaast heeft de Stichting het afgelopen jaar de banden met de
Oudervereniging van de school nauwer aangehaald; onder andere bij het
organiseren van lezingen. Ddit heeft zijn vruchten afgeworpen in de zin dat er meer
belangstellenden bij de jaarlijkse lezing van de Stichting aanwezig waren.
Ook op het gebied van de Barlaeusdroomprijs is de samenwerking met de
Oudervereniging verder geïntensiveerd. Dit heeft onder andere geleid tot een
aangepast, duidelijker omscheven protocol voor aanmelding en beoordeling van de
kandidaten. We zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de aanmeldingen van dit
jaar. Of dit hiervan het gevolg is, zal de toekomst moeten uitwijzen.
Het afgelopen jaar heeft de Stichting voor het laatst een papieren Nieuwsbrief
verstuurd naar alle donateurs van de adressenlijst. Dit heeft een opschoning van de
adressenlijst opgeleverd, die hiermee weer up-to-date is. Zowel de portokosten als
milieuoverwegingen, alsook de tijdsinspanning van de secretaris waren aanleiding
voor deze stap.
2.1

Activiteiten van de organisatie

Het komende jaar worden wederom de Cursussen en de lezing aangeboden en de
Droomprijs wordt uitgereikt.
Daarnaast zal het bestuur zich beraden over de wijze waarop de alumniclub beter
gestalte kan krijgen.
Tevens worden er twee nieuwsbrieven digitaal verstuurd naar de donateurs.
We zullen de reünie ter ere van het Lustrum in 2020 voorbereiden met de intentie
meer oud-Barlaeanen te verwelkomen bij deze gelegenheid dan vorige keer het geval
was. Een klassentoernooi in het kader van het lustrum met deelname van talloze
oud-leerlingen biedt hiertoe goede kansen.

3.

Toekomst

In de toekomst willen we als Stichting een actieve rol blijven spelen bij het
betrokken houden van oud-leerlingen bij de school. Waar in het verleden nog wel
eens werd gedacht aan het langzaam opheffen van de Stichting aangezien de eerste
doelstelling goeddeels gehaald en achterhaald was, zijn wij van mening dat een
actieve Stichting waardevol kan zijn als platform en ontmoetingsplek van (oud-)
Barlaeanen
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4.

Organisatie

Naam
Stichting Vrienden van het Barlaeus Gymnasium
Stichtingsdatum
12 november 1993
RSIN/Fiscaal nummer
8139.62.456
Registratienummer Kamer van Koophandel
41213143
Bankrekening (IBAN)
NL04 INGB 0000 109 170
BIC: INGBNL2A
Secretariaat en correspondentieadres
Weteringschans 29-31, 1017 RV Amsterdam
E-mail
info@vriendenvanhetbarlaeus.nl
Statutair vestigingsadres
Elpermeer 265, 1025 AG Amsterdam

4.1

Bestuur

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid (qq):

mevr. Renata Traas
dhr. Peter Lammers
mevr. Myra Groenink
dhr. Sander Kruse
mevr. Sophie Koers
dhr Tienko Rasker
dhr Alwin Hietbrink (rector)
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4.2 Werknemers
De Stichting heeft één werknemer, Mevr. Jaela van Tijn voor 0,02 fte. Zij
organiseert de cursussen en is webmaster.

5.

Financiën

De Stichting financiert lezingen op het Barlaeus, organiseert cursussen en
financiert de droomprijs voor leerlingen. Op dit moment zijn de inkomsten
uit donaties voldoende om deze projecten te financieren. De Stichting heeft
één medewerkster in dienst voor het beheren van de website en het
organiseren van de cursussen. Deze medewerkster heeft een aanstelling van
ongeveer 0,02 fte. Het vermogen van de Stichting is op dit moment vooral
bedoeld als buffer voor tegenvallende opbrengsten. De cursussen worden
gefinancierd uit de cursusgelden die door de cursisten worden betaald. De
cursussen bedruipen zichzelf. De stichting beraadt zich op dit moment over
het ontwikkelen van verdere activiteiten om de huidige leerlingen meer in
contact te brengen met oud-leerlingen en denkt daarbij vooral aan het
ontwikkelen van het kritisch denkvermogen van de leerlingen. Lezingen en
symposia behoren daarbij tot de mogelijkheden.
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