
Beleidsplan van de Stichting Eeuwfeest St. Bonifatius College 
 
De Stichting Eeuwfeest St. Bonifatius College is opgericht 11 maart 2020. Het bestuur van de 
stichting bestaat uit: 
Ton Drubbel, oud plv. rector van het St. Bonifatiuscollege, voorzitter 
Eugene Jongerius, oud-docent HKU en beeldend kunstenaar, secretaris 
Wil Brantjes, notaris te Utrecht, penningmeester 
 
De stichting heeft tot doel de uitgave van een boek dat verschijnt bij de viering van het 100-
jarig bestaan van het St. Bonifatiuscollege te Utrecht in 2022, financieel mogelijk te maken. 
De oprichting van de stichting is ook in het leven geroepen om te voorkomen dat de 
financiën van de school en de financiering van het boek door elkaar gaan lopen. De stichting 
opereert zelfstandig. 
 
Om het boek te realiseren is een redactieraad gevormd. Deze redactieraad staat onder 
leiding van Ton Drubbel, maar opereert zelfstandig. De raad bestaat verder uit  
Manu Bühring, docente Duits 
Marc Buma, oud-leerling en ouder 
Bianca Groenewegen, ouder 
Ad van Liempt, oud-leerling en auteur en journalist 
Ward de Moor, ouder 
Kiete Schmitt, in 2020 oud-leerlinge geworden 
Gerard Veerkamp, oud-leerling en journalist 
Embert van Vegchel, oud-docent maatschappijleer 
 
In de stichtingsakte is de doelstelling als volgt geformuleerd: 
 
“Het St. Bonifatius College te Utrecht is in negentien honderd tweeëntwintig de eerste 
katholieke middelbare school in Nederland waar jongens en meisjes worden toegelaten. In 
tweeduizend tweeëntwintig viert de school zijn eeuwfeest. Het is de bedoeling om de 
geschiedenis van het ontstaan van deze unieke school in een boek voor het voetlicht te 
brengen. Op deze manier wordt er een belangwekkend tijdsbeeld van een honderd jarige 
school, die een eminente rol binnen de emancipatie van het bijzonder onderwijs heeft 
gespeeld, gecreëerd.” 
 
De redactieraad wil dit doel onder meer bereiken door het verzamelen van informatie uit 
het uitgebreide schoolarchief (tekst, beeld en geluid), door het maken van interviews en een 
longread-reportage ten behoeve van het uit te geven boek. 
 
De stichting ondersteunt de redactieraad financieel o.a. bij de aanloopkosten, vormgeving 
en drukkosten. De onderstaande begroting maakt duidelijk hoe de verschillende onderdelen 
begroot zijn. 
 
 
 
 
 



Uitgaven   Inkomsten   

Conceptontwikkeling en 
begeleiding  

€ 17.000 Verkoop boek € 46.875 

Redactie € 10.000 Donaties € 33.125 
Reportage € 10.000 Schenkingen, subsidies, 

erfstellingen en legaten 
P.M. 

Vormgeving € 4.500 Opbrengsten activiteiten P.M. 
Drukkerij € 28.000 Opbrengst vermogen zelf  P.M. 
Verpakking verzending € 2.500 

 
  

Opslag & Distributie € 3.500 
 

  
Zakelijke kosten € 2.000 

 
  

Onvoorzien € 2.500     

Totaal € 80.000   € 80.000 

 
Dit bedrag zal voor de uitgave van het boek voorgefinancierd moeten worden. Inkomsten 
zijn pas te verwachten als het boek klaar is en verkocht gaat worden. 
Voor de voorfinanciering is de stichting in het leven geroepen. 
 
De stichting heeft een donatie gekregen van € 33.125 van de Feldbrugge Stichting. Deze 
laatste stichting stelt zich ook garant voor het restant van de begrote € 80.000. 
De stichting Eeuwfeest wil het bedrag van de garantstelling bijeenbrengen door het 
aantrekken van sponsoren en donateurs. 
De stichting Eeuwfeest beheert de binnengekomen gelden. De stichting heeft geen ander 
vermogen dan het vermogen dat gevormd wordt door 

a. Schenkingen, subsidies, erfstellingen en legaten 
b. De opbrengsten van haar activiteiten 
c. De opbrengst van dat vermogen zelf (art.9.1 van stichtingsakte) 

 
De redactieraad heeft een aantal scenario’s verkoop jubileumboek opgesteld: 
 

aantallen/doelgroep pessimistisch realistisch optimistisch 

leerlingen/ouders 750 1.000 2.000 

Medewerkers 75 100 150 

oud-leerlingen 1.000 1.500 2.000 

oud-medewerkers 50 75 100 

totaal aantal 1.875 2.675 4.250 

Relaties 100 150 200 

        

werkkapitaal boek:       

à € 10,00 € 18.750 € 26.750 € 42.500 

à € 12,50 € 23.438 € 33.438 € 53.125 

à € 15,00 € 28.125 € 40.125 € 63.750 

à € 20,00 € 37.500 € 53.500 € 85.000 

 
 
 



De stichting hoopt voldoende donoren en sponsoren te werven zodat de prijs van het boek 
vastgesteld kan worden op € 15,--, exclusief verzendkosten. 
Om het boek te promoten heeft de stichting een website: www.boni100.nl. De website 
wordt beheerd en onderhouden door David Hoffmann, docent van het St. Bonifatiuscollege. 
 
De bestuursleden van de stichting genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen andere 
beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Voorts kan aan bestuursleden 
vacatie- of presentiegeld worden toegekend dat niet bovenmatig is. (artikel 3.8 van de 
stichtingsakte). 
 
Het is de bedoeling dat de stichting haar werkzaamheden beëindigt wanneer het uitgeven 
van het boek financieel is afgehandeld. Naar verwachting is dat 2023. 
De stichting legt twee maal per jaar verantwoording af aan de Feldbrugge Stichting. Jaarlijks 
zal op de website een overzicht gegeven worden van inkomsten en uitgaven. 
 
Na de ontbinding van de stichting zal een eventueel batig saldo na de vereffening worden 
besteed ten behoeve van een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een 
soortgelijke doelstelling als die van de stichting dan wel ten behoeve van een buitenlandse 
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een 
soortgelijke doelstelling als die van de stichting heeft. (artikel 14.3 van de stichtingsakte) 
 
Zie voor de gegevens van de stichting onderaan deze pagina. 
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