De Minkemavereniging.
(officieel: de Vereniging tot steun aan de Minkema Scholengemeenschap.)
Nadat op 12 september 1961 de school en de bijgebouwen tijdens een officiële bijeenkomst
in “het nieuw gecreëerde muziekzaaltje” aan het Rijk was overgedragen, bleef het
toenmalige bestuur aan “om een fonds te beheren dat was voortgekomen uit de activa en
passiva van de oorspronkelijke vereniging na afrekening met het Rijk”. De “Vereeniging tot
stichting en instandhouding eener Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus voor
Woerden en omstreken gevestigd te Woerden” werd in 1918 opgericht en wist haar doel al
in 1919 te realiseren. Tot 1961 was de school feitelijk eigendom van de “Vereeniging”, vanaf
dat moment biedt de vereniging steun aan de school en staat zij de school met raad en daad
terzijde. Waar nodig fungeert het bestuur van de vereniging als klankbord, daarnaast beslist
zij bij voorgedragen projecten over de toekenning en de hoogte van een financiële bijdrage.
De eerste bijdrage was een cadeau aan het Rijk in de vorm van het hierboven genoemde
muziekzaaltje, dat ook als aula dienst deed.
Hoe werkt de vereniging?
Het bestuur beslist over aanvragen voor bijdragen. Sinds 2008 kan elke
vertegenwoordigende groep binnen de school verzoeken indienen voor ondersteuning van
activiteiten op projectbasis. Soms neemt de vereniging zelf initiatieven, zoals bij de
organisatie van de tweejarige “Minkemalezing”.
En hoe ziet een aanvraag eruit?
Goede ideeën zijn overal en altijd van harte welkom. Als iemand dus iets ziet (of mist) dat de
school waarschijnlijk goed kan gebruiken en er is geen mogelijkheid om dat via de normale
kanalen te bekostigen, dan is het wellicht een goed idee om dat – liefst goed gemotiveerd –
aan te kaarten bij de vereniging.

1. wat is het project, waarvoor de financiële ondersteuning wordt gevraagd?

(mag natuurlijk ook op een aparte bijlage.)

2. wie zijn verantwoordelijk voor dit project?

(svp namen en adressen vermelden

3. wat is de relatie van dit project met de Minkema scholen- gemeenschap?

bijlagen
Stuur met de aanvraag een bijlage mee - voor zover van toepassing – waarin de kosten en
baten van het project inzichtelijk worden gemaakt.

ondertekening
Naam:
Adres:
Woonplaats:
E-mailadres:
Functie binnen de aanvragers:

Ruimte voor eventuele opmerkingen:

Secretariaat Vereniging tot steun aan de Minkema scholengemeenschap.
Kruittorenweg 10, 3441 AV Woerden.

