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10 september 2018 
 
1. Eerst dient voor de betrokken leerling van het Christelijk College 

Groevenbeek te Ermelo en Putten, hierna te noemen: de school,  bij de 
gemeente waarin die leerling woonachtig is, een aanvraag te worden 
gedaan voor een bijdrage in de studiekosten op grond van het bij die 
gemeente geldende minima-beleid. 

 Die betreffende gemeente doet dan ook de financiële toets. 
 Deze aanvraag is in beginsel een voorwaarde voor het toekennen 
 van een studietoelage uit het Studiefonds Groevenbeek, hierna te 

noemen: studiefonds. 
 Het toekennen van een studietoelage uit het studiefonds geschiedt 

derhalve in beginsel op grond van dezelfde financiële criteria als 
gelden voor het toekennen van de bijdrage in de studiekosten door de 
gemeente. 

 
2. Per kalenderjaar kan voor of namens een leerling bij het Studiefonds 

Groevenbeek schriftelijk een aanvraag worden gedaan voor een 
aanvullende toelage voor studiekosten, bijvoorbeeld de kosten van de 
jaarlijkse excursie. 

 Alvorens deze aanvraag in behandeling te kunnen nemen ontvangt het 
bestuur van het studiefonds, hierna te noemen: bestuur, een kopie van 
de beslissing van de gemeente op de aanvraag zoals hiervoor onder 1. 
genoemd. 

  
3. Indien de gemeente de aanvraag heeft toegekend, dan kan het bestuur 

besluiten dat het studiefonds het door de gemeente toegekende 
bedrag zal aanvullen tot een door het bestuur vast te stellen bedrag. 

 Dit bedrag kent een maximum, welke jaarlijks door het bestuur wordt 
vastgesteld. Het bestuur is niet verplicht tot dit maximale bedrag aan te 
vullen. 

 Indien de gemeente de aanvraag heeft afgewezen, neemt het  
 bestuur kennis van de argumenten van afwijzing, waarna het bestuur 

het toekennen van een studietoelage alsnog in overweging zal nemen 
en deze alsnog kan afwijzen, toekennen of gedeeltelijk toekennen. 

 Het bestuur kan dan aan de aanvrager aanvullende vragen stellen. 
 
4. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een 

aanvraag in te dienen. 
 
5. Ieder kalenderjaar moet opnieuw een aanvraag worden gedaan, 

aangezien de financiële omstandigheden van het gezin kunnen 
veranderen. 

 Ook bij de gemeente moet de sub 1. bedoelde aanvraag jaarlijks 
worden ingediend. 

 
6. Jaarlijks stelt het bestuur het maximale bedrag vast dat door het 

studiefonds voor dat betreffende kalenderjaar 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 kalenderjaar 
 in beginsel geen toelagen meer toegekend. 
 De jaarrekening van de stichting zullen worden gepubliceerd op de 
 website van de school. Deze jaarrekening zal ook worden gezonden 
 naar de donateurs van de stichting, zodat zij kennis kunnen nemen 
 van de besteding van de gelden. 
 
7. De aanvraag voor de toelage moet  uiterlijk 15 november van ieder jaar 

worden ingediend, waarna het bestuur uiterlijk 1 december van dit jaar 
een besluit zal nemen. Het bestuur is niet verplicht aanvragen die ná 
deze datum worden ingediend in behandeling te nemen, doch is 
daartoe wel bevoegd.  

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

aanvrager geen rechten kan ontlenen aan de aanvraag of dit 
reglement. 

 
9. De toegekende toelage wordt rechtstreeks overgemaakt naar  
 de school ter (gedeeltelijke) betaling van de studiekosten. 
 
10. In alle gevallen, welke niet in de wet, de statuten of dit reglement, 
 staan geregeld, beslist het bestuur. 
 
Opgesteld te Ermelo, 10 september  2018 
  
 
 
 
   


