Verenigingsinformatie conform ANBI verplichting
Naam van de instelling zoals inde statuten vermeld:
Vereniging ter Bevordering van de Opleiding tot Instrumentmaker
RSIN/fiscaal nummer: 0025.26.293
Adres: Einsteinweg 61, 2333CC Leiden
Doelstelling van de vereniging:
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de opleiding tot (research) instrumentmaker zoals dat
plaats vindt aan de Leidse instrumentmakers School (LiS). Zij tracht dit doel te bereiken door
activiteiten te ontwikkelen die de aantrekkingskracht voor de opleiding vergroten en de kwaliteit van
het onderwijs op deze MBO school versterken. Voorts stelt zij op beperkte schaal donaties ter
beschikking aan personen die zonder die steun het onderwijs aan de LiS niet zouden kunnen
bekostigen.
Hoofdlijnen beleidsplan:
Sinds de overgang in 2010 naar “Good Governance” in het MBO leidt de Vereniging een sluimerend
bestaan. Daarin wil het bestuur verandering aanbrengen door te streven naar een substantiële
verjonging en vergroting van het ledenbestand en het opzetten van een studiefonds voor studenten
van de LiS die de eigen- of ouderbijdrage niet kunnen betalen. Dat laatste is actueel geworden
doordat de doorberekening van materiaalkosten aan de leerlingen onder druk is komen te staan door
de stijging van metaalprijzen en een verordening van het ministerie van OCW die een bovengrens
heeft aangegeven voor deze doorberekening. Helaas baseert het ministerie zich op gemiddelden
waardoor de bovengrens voor een school als de LiS een gat in de begroting van ca. € 20.000
(ongeveer € 100 per leerling per jaar) heeft geslagen. De ouders wordt verzocht op vrijwillige basis dit
tekort aan te vullen, maar dit is lang niet altijd mogelijk. Het gevaar is dat hierdoor een tweedeling
dreigt tussen leerlingen die wel of niet de materiaalkosten kunnen vergoeden. Indien zij dat niet
kunnen, zegt het ministerie, dan moeten die leerlingen bepaalde opdrachten maar niet krijgen, of met
andere, goedkopere materialen uitvoeren. Dit vindt het bestuur een verwerpelijk visie die we door
middel van fondsvorming proberen tegen te gaan. We willen ouders en oud-leerlingen (leden van de
Vereniging) aansporen om een bijdrage over te maken naar dit studiefonds. Door voor de Vereniging
een ANBI status te verwerven wordt dit voor de donateurs natuurlijk aantrekkelijker.
Om dit plan uit te werken en meer activiteiten binnen de Vereniging te initiëren willen we het bestuur
uitbreiden met een nieuw lid. Hij of zij zal er tevens voor moeten zorgen dat meer oud-leerlingen zich
als lid aanmelden en zich zo sterker verbinden aan de LiS. Momenteel is er eens per jaar een
ledenvergadering die gekoppeld is aan een symposium of een lezing waarin de nieuwe ontwikkelingen
bij de LiS worden gepresenteerd. Vorig jaar was het thema ‘Life Sciences and Health’, een thema
waarop de LiS meer activiteiten wil ontplooien in samenwerking met de TU Delft het LUMC en
industriële partners in de medische technologie.
Samenstelling bestuur per 1-1 2011:
Voorzitter: Prof.dr. J Schmidt
Vicevoorzitter: Dr. A.J. van Strien

Penningmeester: Prof.dr. P.H. Kes
Secretaris: Dr. J.K. Katgert-Merkelijn
Beloningsbeleid:
De Vereniging kent een onbezoldigd vrijwilligersbestuur en heeft geen personeel in dienst.
Financiële Verantwoording en Actueel Verslag Activiteiten:
Het beheer van financiële zaken is ondergebracht bij de Stichting LiS en is terug te vinden in het
jaarverslag van deze stichting, zie http://www.lis-mbo.nl/?id=publicaties . Hier zijn ook de verslagen te
vinden van de activiteiten in de respectievelijke kalenderjaren. Zie ook hierboven onder “Hoofdlijnen
beleidsplan”.

