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Charlotte Jacobs 
S T U D I E F O N D S

Het

Beleidsplan 

Doelstelling van de stichting
Het Charlotte Jacobs Studiefonds verleent toelagen aan vrouwelijke studenten die in 
Nederland een wetenschappelijke opleiding volgen aan een Nederlandse universiteit.
Vanwege de beperkte mogelijkheden van het fonds en de vele aanvragen worden strikte 
toewijzingscriteria gehanteerd. 
Dit betekent dat geen subsidie wordt gegeven voor studies of stages in het buitenland, of 
voor een reis, een congresbezoek, een promotieonderzoek, noch voor de drukkosten van een 
proefschrift.

Werkzaamheden
Het Fonds vergadert twee keer per jaar, nl. in juni en november. Tijdens deze vergaderingen 
worden onder andere de aanvragen van de studentes beoordeeld en al dan niet gehonoreerd. 
De aanvragen komen binnen bij de secretaris die vooraf een selectie maakt aan de hand van 
de gestelde criteria.
Jaarlijks moeten de studentes verslag uitbrengen van hun studieresultaten om eventueel 
wederom voor een jaar in aanmerking te komen voor een bijdrage.
De penningmeester verricht de uitbetalingen aan de studentes en verricht andere 
voorkomende betalingen. Voorafgaand aan elke vergadering maakt zij een financieel verslag. 
Voorts verzorgt zij de aanvraag tot teruggave van de dividendbelasting en onderhoudt zij de 
contacten met de accountant voor het financieel jaarrapport.

Fondsenwerving
De Stichting is een vermogensfonds en doet niet actief aan fondsenwerving. Op de website 
wordt op fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden om te doneren of na te laten gewezen. 
Naamsbekendheid wordt gegeven via mond-tot-mondreclame, en via de VVAO (Vereniging 
van Vrouwen met Hogere Opleiding).  

Beheer en besteding van het vermogen
Twee maal per jaar heeft de penningmeester samen met een ander lid van het bestuur overleg 
met de accountmanager van de bank over de te volgen strategie in verband met het beheer van 
het vermogen. Conform de statuten wordt het vermogen in stand gehouden en met zo weinig 
mogelijk risico belegd, om er zo voor te zorgen dat de opbrengsten vrij constant zijn.
De inkomsten (rente, dividenden en giften) worden aangewend voor het doel van het Fonds.  
Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 
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