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Prinsenbeek, april 2021 

 
drs. C.J.P. (Kees) van de Sande 
Algemeen bestuurslid / penningmeester  
Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) 



Sinds 31 december 2020 zijn wij, Stichting Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO), door 
de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. Op de website van de belastingdienst kunt u onze ANBI-
status verifiëren. 

 
Geld of goederen schenken aan de Stichting Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs is vanwege 
deze ANBI-status voor donateurs fiscaal voordelig: Donaties/giften aan ons mag u binnen bepaalde 
grenzen aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt een gift op twee manieren doen: als 
periodieke gift of als gewone gift. Zie de website van de belastingdienst voor meer informatie. 
Omdat wij met ANBI-status geen schenkingsrecht hoeven te betalen over uw eventuele gift/donatie 
wordt de effectiviteit van de donaties vergroot. 

 
In verband met deze ANBI-status zijn wij verplicht een aantal gegevens te publiceren:  

• de naam van de instelling 

• het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)  

• de contactgegevens van de instelling 

• een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI 

• de hoofdlijnen van het beleidsplan 

• de functie van de bestuurders 

• de namen van de bestuurders 

• het beloningsbeleid 

• een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 

• een financiële verantwoording 
 
In onderstaande tabel staan de vereiste gegevens vermeld: 

Naam instelling Stichting Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) / 
Stichting TOO 

RSIN 861014662 

Contact info@taskforceoo.nl / contactformulier www.taskforceoo.nl  

Doelstelling Het motiveren en mobiliseren van de politiek, het onderwijs en de 
samenleving tot omvorming van het leerstofjaarklassensysteem in 
het Nederlandse onderwijs in een duurzaam ontwikkelingsgericht 
onderwijssysteem, alsmede het wettelijk (laten) vastleggen van het 
voornoemde 

Beleidsplan in hoofdlijnen Zie document op Homepagina van www.taskforceoo.nl:  
Publieksversie beleidsplan (februari 2020)  

Functies / namen 
bestuurders 
(situatie vanaf maart 2021) 

Voorzitter: Dr. W. (Willy) de Heer 
Vicevoorzitter: Prof. Dr. J.A.M (Jan) Bransen 
Vicevoorzitter: J. (Sjef) Drummen 
Secretaris: J. (Jacqueline) Blaak 
Penningmeester: Drs. C.J.P. (Kees) van de Sande 
2e penningmeester: E. (Emiel) Vlug 
Algemeen lid: G. (Gérard) Zeegers Bsc 

 

Beloningsbeleid Beloningsbeleid is opgenomen in Beleidsplan Ontwikkelingsgericht 
Onderwijs (februari 2020), p. 8 en 9 
Zie document op Homepagina van www.taskforce.nl: 
Beleidsplan (februari 2020), p. 8 en 9 

Actueel verslag van 
activiteiten 

Voor een actueel verslag van activiteiten wordt verwezen naar 
Nieuws/Podcast-pagina van www.taskforceoo.nl  

Financiële verantwoording volgt 

 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
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