
 

 
 
Bestuursverslag 2020 
 
Doel van het Charlotte Jacobs Studiefonds 
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). Dit is de letterlijke tekst, zoals deze in de originele statuten staat. Met 
Hogeschool wordt expliciet de Universiteit bedoeld. 
 
Werkwijze 
Studentes kunnen een verzoek tot bijdrage digitaal indienen via het emailadres 
contact@hetcharlottejacobsstudiefonds.nl. Dit contactadres is terug te 
vinden op de website. Tevens staan de condities vermeld waaraan voldaan moet 
worden om voor een bijdrage uit ons fonds in aanmerking te komen. De 
secretaris beoordeelt de aanvragen in eerste instantie overeenkomstig deze 
voorwaarden. Als aan alle voorwaarden is voldaan wordt de aanvraag besproken 
in de bestuursvergadering. 
Het bestuur is in 2020 tweemaal bijeengekomen in vergadering, op 4 juni 2020 
en op 19 november 2020. Hierin zijn de nieuwe aanvragen en lopende 
aanvragen besproken. 
 
Het waarborgen van de privacy 
Het bestuur behandelt zeer vertrouwelijke informatie van studentes, decanen en 
DUO. In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
is door het bestuur beleid gemaakt o.a. over de bewaartermijn voor de gegevens 
die bij aanvraag gestuurd worden. Alle maatregelen zijn vastgelegd in een intern 
privacydocument en een extern privacystatement, dat op onze website is 
gepubliceerd. Een en ander wordt ook per brief gecommuniceerd aan de 
studentes die een afwijzings- of toekenningsbesluit ontvangen. 
 
Bestuurssamenstelling 
In het verslagjaar 2020 bestond het bestuur van het Charlotte Jacobs 
Studiefonds uit: 
Mr. Dr. M. (Marjorie) de Tombe-Grootenhuis (voorzitter) 
Mr S.A.M (Sabine) de Wijkerslooth de Weerdesteijn-Lhoëst (penningmeester) 
Drs. M.C. (Marjorieke) Blok (secretaris) 
Drs. A.A.M. (Anna) Groot (bestuurslid) 
Mr. M.E.F. (Mascha) Bots (bestuurslid) 
 
Financieel beleid 
Conform de statuten dient het vermogen van de stichting ter verwezenlijking 
van de doelstelling. Het vermogen is in beheer gegeven aan  
InsingerGilissen waarbij in 2016 gekozen is voor een overgang van een  
defensief beleggingsprofiel naar een neutraal beleggingsprofiel. In 2020 is dit 
niet gewijzigd. 
 



 
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. 
Het rendement op het ondergebrachte vermogen was in maart 2020 nog -11%, 
maar liep weer op en was eind 2020  0,1 %. Dit is een groot verschil ten opzichte 
van het vorige boekjaar:  ca 12 % in 2019! Covid 19 heeft dus effect gehad op het 
resultaat in 2020, maar dit effect is, gelet op de resultaten tot nu toe in 2021 
niet blijvend en heeft dus ook geen gevolgen voor de continuïteit van de 
stichting.  
Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2020 € 912.963 (was € 927.179 in 2019). 
 
Studentes 
In 2020 heeft het bestuur zich gebogen over 18 nieuwe studentes die een 
aanvraag ingestuurd hebben bij het Charlotte Jacobs Studiefonds. Dit betreft de 
aanvragen die reeds door de eerste screening zijn gekomen. Hiervan zijn er 
zeven afgewezen en elf toegekend. Ook is een aantal heraanvragen in 
behandeling genomen: vijf stuks; deze zijn alle toegekend. In totaal hebben 22 
studentes in 2020 een uitkering ontvangen. Hierbij is het totale bedrag van  
€ 23.150 euro uitgegeven. De totale uitgaven bedragen € 25.032. 
 
Cadeau bij afstuderen 
In 2019 heeft het bestuur van het Charlotte Jacobs Studiefonds de promotie 
bijgewoond van Annette Wierper, betreffende het leven van Charlotte Jacobs. 
Er zijn vijftig exemplaren van haar dissertatie aangekocht ter waarde van € 15,- 
per stuk. Wanneer een studente kennis geeft afgestudeerd te zijn, wordt een 
exemplaar van de dissertatie naar haar opgestuurd als afstudeercadeau. 
Gebleken is dat dit door de studentes zeer op prijs wordt gesteld. 
 
Vastgesteld 28 mei 2021 
Marjorieke Blok, secretaris 


