
Stichting Studiefonds Woodbrookers
KvK-nummer: 67963072

RSIN: 857244607

De stichting is een rechtspersoon naar Nederlands recht en is opgericht op
31 januari 2017.

De stichting is gevestigd te Kortehemmen, gemeente Smallingerland.
Bezoekadres: Boerestreek 24, 9211 TV Kortehemmen.
Postadres: Broekfinne 139, 9213 RP De Wilgen.
Telefoonnummer: 0512521296
www.jeugdhulpfriesland.nl/studiefondswoodbrookers
E-mail: studiefondswoodbrookers@gmail.com

In de oprichtingsakte is als doel van de stichting omschreven:
“Het verlenen van financiële ondersteuning aan individuele jongeren uit 
het Behandelcentrum Woodbrookers locatie Kortehemmen ten behoeve 
van de verwerving van studie of opleiding gerelateerde middelen in de 
ruimste zin, die niet vanuit de reguliere onderwijsbekostiging worden 
gesubsidieerd aan onderwijsinstellingen, zonder welke financiële 
ondersteuning die individuele jongeren tijdens of na hun gesloten of 
residentiële behandeling bij gebrek aan incidentele middelen niet in staat 
zouden zijn een (vervolg)opleidingstraject te volgen, en het verrichten van
al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.

Het bestuur bestaat vanaf de oprichting uit de heren Felix Ernens 
(voorzitter), Tom Wiersma (secretaris) en Joop van der Vlugt 
(penningmeester).
Conform artikel 3 lid 5 van de statuten ontvangen de bestuurders geen 
beloning voor hun werkzaamheden.

Kort verslag van de in het oprichtingsjaar uitgeoefende
activiteiten

In het oprichtingsjaar 2017 is het bestuur driemaal in vergadering bijeen 
geweest en wel op 20 april, 14 juni en 26 september.
In de vergadering van 20 april is  de in artikel 2 lid 4 van de statuten 
bedoelde toewijzingscommissie in het leven geroepen door de benoeming 
van de volgende commissieleden: 

1. mevrouw Janneke Neef (namens Portalis);
2. de heer Koen Janssen (namens De Woodbrookers) en
3. de heer Joop van der Vlugt (namens het stichtingsbestuur) in de 

functie van voorzitter.
Daarbij is door het bestuur besloten dat de commissie om te beginnen € 
2.500,-- per kwartaal ter beschikking krijgt om te besteden binnen het 
kader van de doelstelling, met een verantwoording achteraf.
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In de vergadering van 14 juni is geconstateerd dat bij beschikking van 30 
mei 2017 de belastingdienst de stichting vanaf haar oprichtingsdatum 
aanmerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). In die vergadering
zijn ook het procesplan en het beleidsplan 2017-2020 vastgesteld.
In de vergadering van 26 september zijn enkele huishoudelijke 
aangelegenheden afgehandeld.
In de eerste maanden na de oprichting is een bankrekening geopend bij 
de RABO bank in Drachten en is de website geopend.
Op 15 november heeft de toewijzingscommissie – in aanwezigheid van de 
voorzitter van het stichtingsbestuur – een voorlichtingsbijeenkomst belegd
met het lerarencorps van de Woodbrookers. Er is daarbij kort ingegaan op
de ontstaansgeschiedenis van het fonds.
Vervolgens is er een uiteenzetting gegeven over het kader en de doelen 
van het fonds voor de leerlingen van de school in Kortehemmen, onder 
meer aan de hand van de door het bestuur vastgestelde 
procesbeschrijving. Een aanvullende toelichting voorzag blijkbaar in een 
behoefte, daarbij is duidelijk gemaakt dat het fonds bedoeld is om 
kinderen te faciliteren om vervolgopleidingen te kunnen volgen en de 
afstand tot betaald werk voor hen te verkleinen.

Op 15 december is de toewijzingscommissie bijeengeweest. Er waren drie 
aanvragen ingediend. De informatiebijeenkomst van 15 november bleek 
nuttig te zijn geweest, want alle drie de aanvragen vielen binnen het 
gestelde kader. Het ging in alle drie de gevallen om het aanschaffen van 
artikelen ten behoeve van een vervolgopleiding: twee keer sportkleding en
een keer een beveiligingsuniform. De commissie heeft besloten om drie 
keer € 150 ter beschikking te stellen, uit te keren op het moment dat de 
betreffende leerlingen zijn toegelaten op de vervolgopleiding.
Ook heeft de commissie besloten een flyer te maken met concrete 
voorbeelden: het vastgestelde beleidskader bleek in de praktijk nog wat 
abstract.

Kort financieel verslag 2017

Op 5 juni is de bankrekening van het studiefonds geopend. Op 21 juni 
daarna is het fonds door een eerste storting van € 500 gevuld.
Er zijn inmiddels drie aanvragen ingediend – en onder voorwaarden 
toegekend – die een potentieel beslag op het fonds leggen van drie maal  
€ 150,-- is € 450,--.
De bankkosten bedragen € 14,55 per maand.
Op 28 november is uit het fonds € 50,-- contributie betaald ten behoeve 
van participatie aan het Vrijwillig Fondsenoverleg Friesland.
Het eindsaldo 2017 bedraagt € 296,-- , hetgeen betekent dat ultimo 2017 
de in dat jaar aangegane verplichtingen ten bedrage van € 450,-- niet 
volledig gedekt zijn.


