
Doelstellingen van de Stichting

Met inachtneming van de bedoelingen van Maria Duyst van Voorhout wil de Fundatie 
jeugdige personen tot in beginsel de leeftijd van 30 jaar, die om enigerlei reden in de 
onmogelijkheid verkeren de opleidingen of studies, die zij wensen te volgen of reeds 
volgen, zelf geheel of gedeeltelijk te bekostigen, zodanig geldelijk ondersteunen dat zij 
hun opleidingen of studies kunnen aanvangen of vervolgen.

Geldelijke ondersteuning kan in de vorm van het verstrekken van een beurs en/of een 
renteloze lening.

Samenvatting van de activiteiten aan doelstellingen in het verslagjaar 

In het jaar 2019 was het aantal ingediende verzoeken 398, dit is inclusief 80 afwijzingen. 
Er werden dit jaar 318 studietoelagen toegekend, zijnde 289 studiebeurzen en 57 
renteloze leningen waarvan 28 combinaties van een studiebeurs en een renteloze 
lening.

In veel gevallen hebben studenten hulp nodig om de laatste periode van hun studie 
door te komen omdat bijvoorbeeld de regels van studiefinanciering van de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO) niet voldoende voorzien in ondersteuning bij uitzonderlijke 
omstandigheden.

Het grootste gedeelte van het toegekend budget gaat naar het Hoger Onderwijs: 
van HBO-bachelor tot aan promotieonderzoek. Van studenten die bezig zijn met een 
bacheloropleiding in het HBO ontvingen wij 62 aanvragen. 20 Hbo-studenten vroegen 
ondersteuning aan voor hun masterstudie. Eveneens 62 aanvragen kwamen van 
bachelor studenten die een universitaire opleiding volgen. De masterstudenten aan de 
verschillende universiteiten waren in de meerderheid met 160 toegekende aanvragen. 
Er waren in 2019 5 studenten die voornemens waren promotieonderzoek te starten in 
het buitenland. De MBO-studenten waren veruit in de minderheid met 7 toekenningen 
alsmede de scholieren van het middelbaar onderwijs met 2 toegekende aanvragen.

Aan alle bursalen wordt een jaarlijkse rapportage en evaluatie van de bereikte 
resultaten gevraagd.

Op deze wijze is het mogelijk om inzicht te krijgen in hoeverre de aanvragers er in 
geslaagd zijn om hun studie af te ronden of te vervolgen.

Verschillende keren werd door de adviseur beurzen met collegae van andere fondsen 
constructief en plezierig overleg gevoerd ten behoeve van de studenten. Ook met 
enkele decanen van universiteiten werd vruchtbaar overleg gevoerd. Ook in 2020 zal dit 
initiatief door de rentmeester verder worden georganiseerd.
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Samenstelling van het bestuur gedurende 2019

Drs. E. Smits, voorzitter
Mevrouw M.H. Wetselaar-Cosijn, vice-voorzitter
Dr. J.J. Hazenberg
Mr. R.W. van Ierschot
Mevrouw mr. H.N. Pabbruwe-Cohen Tervaert
Mevrouw dr. C.M.J. Vrijmoet-Wiersma

Mutaties in het bestuur

In december 2019 werd afscheid genomen van mevrouw mr. H.N. Pabbruwe-Cohen 
Tervaert als lid van het bestuur. Zij werd per 1 januari 2020 opgevolgd door mevrouw 
mr. J. Spierdijk.
Per 1 januari 2020 heeft mevrouw M.H. Wetselaar-Cosijn het voorzitterschap 
overgenomen van de heer E. Smits. De heer dr. J.J. Hazenberg treedt sinds die datum 
op als vice-voorzitter.

Samenstelling van het bestuur per 1 januari 2020

Mevrouw M.H. Wetselaar-Cosijn, voorzitter
Dr. J.J. Hazenberg, vice-voorzitter
Mr. R.W. van Ierschot
Drs. E. Smits
Mevrouw mr. J. Spierdijk
Mevrouw dr. C.M.J. Vrijmoet-Wiersma

Samenvatting financiele aangelegenheden 

Beleggingsbeleid
Daar de Fundatie zich niet actief inzet om inkomsten uit giften, subsidies of andere 
bronnen te verwerven is in de praktijk, naast de donatie van de Stichting Boschuysen, 
het vermogen de bron waaruit de bursalen ter beschikking gestelde middelen 
voortkomen.

Beleid ten aanzien van donaties aan doelstellingen
De Fundatie werkt niet met een begroting, maar met een donatiebudget. Het 
donatiebudget is gebaseerd op 3% reëel rendement van het vermogen, minus de 
organisatiekosten. Daarnaast wordt er jaarlijks een bijdrage verleend door de Stichting 
Boschuysen.
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Verkorte staat van baten en lasten Fundatie van Renswoude

In het bedrag besteed aan doelstellingen ad. € 900.102 is een dotatie aan de 
voorziening voor uitstaande leningen opgenomen van € 145.000,--.  

Verwachting komende jaren

In december 2019 is het COVID-19 virus ontdekt in China maar het probleem en de 
impact werd geleidelijk duidelijk vanaf januari 2020. Ook in Nederland heeft het 
inmiddels een grote impact op maatschappij en economie. Hoe het virus zich verder 
ontwikkelt, welke maatregelen er nog getroffen gaan worden en welke invloed dit gaat 
hebben op de Stichting is nog niet in te schatten. 

Operationeel is de organisatie goed in staat om de beoordeling van aanvragen in 2020 
op afstand(digitaal) te blijven doen.

 2019 2018

Baten € 940.392 € 1.044.964

Lasten:

Besteed aan doelstellingen € 900.102 € 833.683 

Algemene kosten € 237.921 € 243.418

€ 1.138.023 € 1.077.101

Saldo van baten en lasten € -197.631 € -32.137
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