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Bestuursverslag 

 

Algemeen 

De Stichting Studiefonds Groevenbeek is op 12 juli 2018 opgericht bij notariële akte verleden door notaris 
Mr R.C.M. Smit te Harderwijk. 
 
De Stichting heeft ten doel: 
 
1. Het verlenen van financiële steun voor de noodzakelijke kosten welke verband houden met de 

schoolopleiding die leerlingen volgen op een of meer van de scholen die in stand worden gehouden 
door te Ermelo gevestigde vereniging: Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs, dan wel haar 
rechtsopvolger onder algemene titel (Groevenbeek); 

2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; 

 
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het toekennen en verstrekken van 
financiële steun in de vorm van toelagen aan de betreffende leerlingen, welke toelagen rechtstreeks aan 
Groevenbeek ten behoeve van de betreffende leerling worden voldaan. Het bestuur van de stichting heeft 
daartoe richtlijnen opgesteld, welke via de website van Groevenbeek beschikbaar zijn. 
(https://www.groevenbeek.nl/hoofdmenu/ouders/schoolkosten/studiefonds-groevenbeek) 
 
De Stichting heeft een officiële ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status van de Belastingdienst 
ontvangen onder nummer 8590.05.951 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
72149906. 
 
 
Bestuur 
 
Bij oprichting en sindsdien ongewijzigd, zijn benoemd als bestuurders: 
 
Dhr. Ir. W.M. van Herwijnen (voorzitter) 
Mw. Mr. K.G. Wildeboer (secretaris) 
Dhr. B. van Winkoop AA (penningmeester) 
 
Het bestuur is gedurende het jaar tweemaal bijeen geweest en heeft daarnaast via de moderne 
communicatiemiddelen veelvuldig met elkaar vergaderd. 
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werk. 
 
Activiteiten 
 
Door het bestuur is na oprichting een reglement opgesteld voor de procedure van aanvragen en 
beoordeling van deze aanvragen. Verder is er een beleidsplan opgesteld. Beide documenten zijn te vinden 
op de website van Groevenbeek. 
 
In het verslagjaar zijn 27 (2018: 14) aanvragen binnen gekomen. Na behandeling door het bestuur werden 
deze allen toegekend. 
De aanvragen werden gedaan door ouders/verzorgers en door hulpverleners. 
 
 

https://www.groevenbeek.nl/hoofdmenu/ouders/schoolkosten/studiefonds-groevenbeek
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De aanvragen hadden betrekking op de schoolkosten, de huur van de IPads en excursies. 
 
Met betrekking tot de aanvragen zijn er verschillende contacten met maatschappelijke instellingen en 
Gemeenten geweest.  
 
Conform het gestelde in de Statuten zijn er geen bedragen aan ouders/verzorgers overgemaakt doch 
rechtstreeks aan de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Groevenbeek. 
 
Door het bestuur zijn tevens stappen gezet in de werving van middelen.  
Bijdragen werden ontvangen van de Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Ermelo. 
 
Het spreekt dat het bestuur de gevers zeer erkentelijk is. 
 
 
 
 
 
Putten, 10 januari 2020 
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Staat van Baten en Lasten over het tijdvak 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 
 
 
 

 
 
 
 
 
Balans per 31 december 2019 
 
 
 

 
 
 
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten en de Balans per 31 december 2019 
 

 De toekenningen, betreffen betalingen aan Chr. College Groevenbeek ten behoeve van de door het 
bestuur toegekende bijdragen aan leerlingen. 

 De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het bestuur. Het gaat hier om de bij de Rabobank 
aangehouden betaalrekening. 

 Het negatief (2018: positief) saldo boekjaar zal in mindering (2018: toegevoegd) worden gebracht van 
de algemene reserve. 

(bedragen *  € 1) 2019 12-7-2018 tm 31-12-2018

Baten

Ontvangen giften 2.500           19.000            

Lasten

Toekenningen 4.334           2.686           

Algemene kosten 245              10                 

4.579           2.696              

Resultaat boekjaar -2.079         16.304            

(bedragen *  € 1)

Activa 31-12-2019 31-12-2018 Passiva 31-12-2019 31-12-2018

Kortlopende activa Eigen vermogen

Liquide middelen 14.225        16.304         Algemene reserve 16.304        -                 

Onverdeeld resultaat -2.079         16.304           

Totaal 14.225        16.304         14.225        16.304           


