
NIEUWSBRIEF 5
SEPTEMBER 2018

Beste Vrienden en Vriendinnen!
Alweer het begin van een nieuw schooljaar. 
Met het einde van vorig schooljaar kwam er ook 
weer een einde aan het boekjaar van de Stich-
ting Vrienden van De Eglantier Voorhof. Het 
schooljaar 2017-2018 heeft veel mooie dingen 
gebracht. Allereerst was er in september 2017 de 
Rabobank sponsorfietstocht die meer dan 200 
euro opbracht. In het najaar hebben we ook weer 
meegedaan met de actie van Jumbo: Sparen 
voor je School. Deze actie heeft geresulteerd 
in diverse mooie wereldpuzzels voor de kleu-
terklassen. Ook dit jaar doen we weer mee: van 
3 oktober tot en met 20 november 2018 kunt u 
weer sparen voor de school.

In de vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat 
we aan het sparen waren voor de vervanging van 
de schuurtjes voor buitenspeelgoed en fietsen 
van de medewerkers op het plein van het kleu-
tergebouw. Deze schuurtjes zullen inderdaad 
binnenkort worden vernieuwd maar hiervoor is 
ruimte gevonden binnen het onderhoudsbudget 
van de school! In het nieuwe schooljaar zullen 
we in samenspraak met het team en de direc-
tie bekijken waar de Vrienden van De Eglantier 
financieel kunnen bijspringen.

narcissenactie

De narcissenactie die voor de Pasen is gehouden 
was een groot succes. Met veel enthousiasme 
zijn de kinderen in de weer geweest om de nar-
cissen te verkopen en met vereende krachten en 
veel lol zijn de narcissen aan de leerlingen uitge-
deeld. Sommige leerlingen gingen met tientallen 
bakjes narcissen naar huis en hadden de hele 
woensdagmiddag nodig om deze af te leveren 
bij de kopers. Nogmaals hartelijk dank aan alle 
kinderen, ouders en (andere) kopers: door jullie 
is deze actie een groot succes geworden en heeft 
het ongeveer 1500 euro opgeleverd.

In de komende weken zullen in samenspraak met 
de leerlingen nieuwe boeken voor de school-
bibliotheek 
(Engels en 
Nederlands) 
worden besteld.
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sponsorKliKs

Denkt u nog steeds aan SponsorKliks bij het 
bestellen van een nieuwe televisie, mooi boek of 
geweldige buitenlandse reis? Door de link op de 
website van De Eglantier Voorhof te volgen en 
van daaruit naar uw favoriete webshop te gaan 
ontvangt de Stichting Vrienden van De Eglantier 
Voorhof vaak een percentage of vast bedrag per 
transactie. Het afgelopen schooljaar was goed 
voor meer dan 200 euro en in totaal heeft Spon-
sorKliks de Stichting Vrienden van De Eglantier 
Voorhof sinds medio 2016 al bijna 600 euro opge-
leverd!

Geen raBofietstocht, maar…

Helaas zal er in 2018 geen sponsorfietstocht door 
de Rabobank worden georganiseerd. Hiervoor 
is de “Rabobank Clubkas Campagne” voor in de 
plaats gekomen. Tijdens de Rabobank Clubkas 
Campagne kunnen leden van Rabobank Zuid-Hol-
land Midden hun stem uitbrengen op de vereni-
ging(en) en/of stichting(en) die zij een warm hart 
toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe 
meer stemmen er op een vereniging of stichting 
uitgebracht worden, des te meer geld deze ver-
eniging en/of stichting ontvangt. Meer info volgt!

Mocht u nog geen financiële 
vriend zijn van Stichting 
Vrienden van De Eglantier 
Delft en dat wel graag 
willen worden, vul dan dit 
machtigingsformulier in en 
lever het op school in.  
Wij zijn blij met ieder bedrag!

naam:    dhr/mevr

adres:

postcode: woonplaats:  

land: e-mail:

Ja! Ik machtig Stichting Vrienden van De Eglantier Voorhof om, tot wederopzegging, 

jaarlijks een bedrag van  € 10,-  € 20,-  €

als Vriendenbijdrage van mijn rekening af te schrijven.

rekeningnummer (IBAN):

plaats: datum:

handtekening:  

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Vrienden van De Eglantier Voorhof 

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 

Vriendenbijdrage<naam donateur> en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van Vrienden van De Eglantier Voorhof.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken 

na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
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https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=5258
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=5258
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=5258




en contactavonden, het doel van de stichting 
onder de aandacht gebracht met het verzoek om 
dit doel financieel te ondersteunen. Tot op heden 
hebben we xx Vrienden mogen verwelkomen die 
een financiële donatie aan de Stichting hebben 
gedaan.

onderzoeK

In april/mei hebben alle leerlingen in het kader 
van het IPC-thema ‘onderzoek’ bij hun ouders 
onderzocht wat voor werk zij doen, welke hob-
by’s zij hebben en of ze zich reeds inzetten voor 
de school, of dat zouden willen doen en waar ze 
dan wellicht aan denken. De resultaten van dit 
onderzoek zijn verzameld in een lijst en kun-
nen gebruikt worden door het onderwijsteam, 
de Ouderraad en de Stichting Vrienden van De 
Eglantier Voorhof wanneer men op zoek is naar 
hulp of ondersteuning.

raBoBanK sponsor- 
fietstocht

Het bestuur van de stichting nodigt u uit om 
op zondag 20 september mee te doen aan de 
Rabobank Sponsorfietstocht.  Voor iedereen die 
namens de Stichting Vrienden van De Eglantier 
Voorhof meedoet en de Sponsorfietstocht uit-
rijdt, stort de Rabobank € 10,- (30 kilometer) of € 
20,- (60 kilometer en wielrenroute) in de kas van 
de stichting. Inschrijven voor 15 augustus. Voor 
meer informatie, zie: https://events.rabobank.
com/zuid-hollandmidden/sft2015/

toeKomst

Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is 
om een ANBI-status aan te vragen voor de Stich-
ting Vrienden van De Eglantier Voorhof. Giften 
aan instellingen met ANBI-status zijn aftrek-
baar voor de belasting. Wanneer hier meer over 
bekend is zullen we u informeren.

Er zal gewerkt worden aan een speciale pagina 
op de website van De Eglantier Voorhof over de 
stichting.

Mocht u, na het lezen van deze nieuwsbrief, 
vragen of opmerkingen hebben over de Stich-
ting Vrienden van De Eglantier Voorhof schroom 
dan niet om een e-mail te sturen, of één van de 
bestuursleden aan te spreken. Overigens zijn alle 
suggesties ten aanzien van de stichting te allen 
tijde welkom!

Het Bestuur van Stichting Vrienden van De Eglan-
tier Voorhof

Linde Ras, Yvonne den Haan & Wido Quist 








