
 

REGLEMENT STICHTING STUDIEFONDS GROEVENBEEK 
 

1. Per schooljaar kan voor een leerling van College Groevenbeek bij de Stichting Studiefonds 
Groevenbeek, hierna te noemen ‘studiefonds’, een toelage worden aangevraagd voor de 
algemene, specifieke en aanvullende schoolkosten die de school bij de ouders/verzorgers 
in rekening brengt. Dit geldt ook voor de kosten van facultatieve excursies en 
uitwisselingen. 

 
Deze toelage kan (gedeeltelijk) worden toegekend voor leerlingen van wie de 
ouders/verzorgers niet draagkrachtig genoeg zijn om de (volledige) kosten voor hun 
rekening te nemen. 

  
 Een aanvraag kan alleen schriftelijk worden ingediend via een email aan 

studiefonds@groevenbeek.nl. De aanvrager wordt verzocht in deze email de navolgende 
gegevens te verstrekken: 

• Naam van de aanvrager 
• Naam, woonplaats en klasnummer van het kind 
• Een kopie van de nota van de bovengenoemde schoolkosten 
• Een korte uitleg van de gezinssituatie van het kind en de reden waarom de 

aanvraag wordt gedaan. 
• Aangeven of voor dezelfde kosten ook bij een andere instantie een tegemoetkoming 

is gevraagd. 
  
 Het bestuur kan de aanvrager om nadere toelichting vragen. Door het indienen van uw 

aanvraag stemt u toe dat de door u verstrekte gegevens door het studiefonds worden 
gebruikt ter beoordeling van uw aanvraag en, geanonimiseerd, voor statische doeleinden. 
De verstrekte gegevens worden niet met derden gedeeld behalve als een toelage wordt 
toegekend. In dat geval wordt de school geïnformeerd over de naam van het kind en de 
hoogte en doel van het toegekende bedrag. De door u verstrekte gegevens worden 
maximaal zes jaar bewaard. Eventuele vragen met betrekking tot de verwerking van uw 
gegevens kunt u mailen aan studiefonds@groevenbeek.nl. 

  
2. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. 
 
3. Ieder schooljaar moet opnieuw een aanvraag worden gedaan aangezien de financiële 

omstandigheden van het gezin kunnen veranderen. 
 
4. Jaarlijks stelt het bestuur het maximale bedrag vast dat door het studiefonds voor dat 

betreffende schooljaar kan worden gebruikt voor het toekennen van de toelagen zonder 
de financiële positie van het fonds in gevaar te brengen. 

 Dit bedrag is mede afhankelijk van het bedrag dat jaarlijks wordt gedoneerd aan het 
studiefonds. 

 Indien dit maximale bedrag is bereikt worden voor dat schooljaar in beginsel geen 
toelagen meer toegekend. 

  
5. Iedere beslissing van het bestuur wordt schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. 
 Het studiefonds is niet verplicht de toelage toe te kennen, zodat de aanvrager geen 

rechten kan ontlenen aan de aanvraag of dit reglement. 
 
6. De toegekende toelage wordt rechtstreeks overgemaakt naar de school ter (gedeeltelijke) 

betaling van de eerdergenoemde schoolkosten. 
 
7. De jaarrekening van de stichting zal worden gepubliceerd op de website van de school. 

Deze jaarrekening zal ook beschikbaar worden gesteld aan de donateurs van de stichting. 
 



 

8. In alle gevallen, welke niet in de wet, de statuten of dit reglement, zijn geregeld, beslist het 
bestuur. 

 
 
Vastgesteld door het bestuur op 6 november 2020 
 


