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BESTUURSVERSLAG 2017

Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling in het verslagjaar ziet er als volgt uit:
Mevrouw Mr. J. Schaberg, voorzitter 
Mevrouw Mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst, penningmeester
Mevrouw Drs. M.C. Blok, secretaris 
Mevrouw Mr. Dr. M. De Tombe
Mevrouw Drs. A.A.M. Groot

Doel van de stichting
De stichting heeft ten doel het verlenen van bijdragen in de kosten van academische 
opleiding of opleiding aan een Hogeschool aan meisjes van aanleg die zelf, 
of welker ouders tot het dragen dier kosten niet in staat zijn (art. 3 statuten). 
Een verzoek tot bijdrage wordt digitaal gedaan via het emailadres contact@
hetcharlottejacobsstudiefonds.nl. Het bestuur heeft in 2017 3x vergaderd en de 
uitkeringen vastgesteld.

Financieel Beleid
Conform de statuten dient het vermogen van de stichting ter verwezenlijking van de 
doelstelling. Het vermogen is in beheer gegeven aan Insinger de Beaufort, waarbij 
in 2016 gekozen is voor een overgang van een defensief beleggingsprofiel naar een 
neutraal beleggingsprofiel.

Eveneens conform de statuten (art. 9) worden allereerst de inkomsten (rente, 
dividenden, giften) aangewend voor de doelstelling. Daarnaast mag in beginsel ten 
hoogste 5% van het vermogen van de stichting per begin van het boekjaar worden 
aangewend ten behoeve van de doelstelling. Met algemene stemmen kan het bestuur 
besluiten om een hoger percentage te besteden.

Voor de uitgaven in 2017 is uitgegaan van 5% van € 890.000, ofwel € 44.500. In 
2017 hebben 36 studentes een uitkering ontvangen ( in totaal € 40.550). 

In de novembervergadering van 2017 is het bestuur voor 2018 vooralsnog uitgegaan 
van een maximum van 5 % van  ca € 930.00- ofwel € 46.500. Afhankelijk van het 
aantal aanvragen en stand van het vermogen in de mei vergadering van 2018 zal het 
bestuur deze begroting aanpassen. 

Het beleggingsprofiel bij InsingerGilissen is ongewijzigd ‘neutraal’ gebleven.
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