
 

 
 

(verkort) Bestuur verslag 2021 

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 

 

Ook in 2021 heeft de coronacrisis ofwel de COVID-19-pandemie opnieuw een flinke 
invloed gehad op de hoeveelheid aanvragen voor ondersteuning. Voor de uitbraak van 
de coronacrisis in 2020 waren vele studenten al ingeschreven voor een 
masterprogramma in het buitenland. In 2021 was dat na-ijleffect volledig verdwenen.  

In 2021 nam het aantal aanvragen of met 20%. Aanvragen voor studies in Nederland 
namen het sterkst af met 31% vermoedelijk doordat de DUO-
Coronacompensatieregelingen de nood aan extra financiële hulp beperkten. Aanvragen 
voor studies in het buitenland daalden met 13% voornamelijk doordat veel minder korte 
stages of uitwisselingen in het buitenland werden ingediend. Het aantal toekenningen 
voor een volledig studiejaar in het buitenland bleef nagenoeg gelijk in 2021 ten opzichte 
van het vorige jaar. 
Ondanks het lager aantal aanvragen en dankzij het hanteren van een ruimhartig 
toekenningsbeleid voor financiële ondersteuning van studenten in moeilijkheden, daalde 
het totaal bedrag van de toekenningen met slechts 10% ten opzichte van 2020. 

 
SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR GEDURENDE 2021 
De heer Dr. J.J. Hazenberg, voorzitter Mevrouw dr. 
C.M.J. Vrijmoet-Wiersma, vicevoorzitter 

De heer Mr. R.W. van Ierschot 
De heer Drs. E. Smits 
Mevrouw mr. J. Spierdijk 
Mevrouw M.H. Wetselaar-Cosijn 

 
MUTATIES IN HET BESTUUR 
Per 1 januari 2022 heeft mevrouw dr. C.M.J. Vrijmoet-Wiersma het voorzitterschap 
overgenomen van de heer dr. J.J. Hazenberg. Mevrouw mr. J. Spierdijk treedt sinds die 
datum op als vicevoorzitter. 

 
SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR PER 1 JANUARI 2022 
Mevrouw dr. C.M.J. Vrijmoet-Wiersma, voorzitter 
Mevrouw mr. J. Spierdijk, vicevoorzitter  

De heer Mr. P.M. Eversdijk  

De heer Dr. J.J. Hazenberg 
De heer Drs. E. Smits  
Mevrouw M.H. Wetselaar-Cosijn 



 

 
 
 

Samenvatting financiële 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


