
Het nieuwe leenstelsel
Nog even en we nemen afscheid van de studiefinanciering. Vanaf 1 september zullen 
alle studenten moeten lenen om hun studie te bekostigen. Studievertraging oplopen 
door het opdoen van onmisbare bestuurservaring is er niet meer bij. Mogelijk breken 
er drukke tijden aan voor het NJN studiefonds.

Bursalen
Het studiefonds heeft nu nog negen openstaande leningen. Nieuwe aanwas is echter 
bescheiden. Met een nieuwe NJN vertegenwoordiger hopen we weer nieuw publiek 
te werven! Naast een buitenlandse stage naar Amerika (ruimtevaartechniek) leverden 
we een bijdrage aan een studie meteologie. Daarnaast stonden we garant voor een 
buitenland stage wat uiteindelijk door andere fondsen is gefinancieerd. Een mooie 
manier om toch een bijdrage te kunnen leveren!  Vaak is een jaar in het hoofdbestuur  
van de NJN een reden van de aanvraag.

Financiën
In boekjaar 2013/2014 verstrekten wij geen nieuwe leningen. Wel betaalden 
onze bursalen zo’n € 3.500,00 terug. In 2014 stelde de Raad van Toezicht ons 
nieuwe kwijtscheldingsbeleid vast. Hierdoor is in 2013/2014 bijna € 1.300,00 
kwijtgescholden.  
Onze belangrijkste bronnen van inkomsten zijn de bijdragen van donateurs, legaten 
en rente uit kapitaal. Het fonds is financieel gezond, mede dankzij de steun van onze 
donateurs. Voor een financieel overzicht, mail naar studiefonds@jobwol.dds.nl. 
Donaties aan het NJN studiefonds zijn helaas niet fiscaal aftrekbaar.

Bestuurwissel
In 2014 hebben zowel Henk van Blitterswijk als Annelies 
Blankena het bestuur verlaten. Hun plaatsen zijn 
opgevuld door Merit de Jeu en Rosalie Klarenberg. De NJN 
vertegenwoordiger is Lies Koenders. Het bestuur behandelt 
en beoordeelt de aanvragen en legt verantwoording af aan 
de Raad van Toezicht.

Donaties 2015
Het studiefonds is financieel gezond. Het nieuwe 
leenstelsel kan voor een toename van het aantal leningen 
zorgen. Daarnaast is de bijdrage vanuit de NJN stopgezet. 
Een bijdrage van donateurs is daarom onontbeerlijk! Wil 
je ons ook in 2015 financieel ondersteunen, stort dan je 
bijdrage op NL39INGB0000417000, St. NJN Studiefonds te 
Amersfoort.

Bestuur en Raad van Toezicht 
De Raad controleert het bestuur. Zij bestaat uit bestaat uit oude sokken en oud 
bestuursleden:
Annelies Blankena | Henk van Blitterswijk | Frieda te Boekhorst | Tanja Brouwer| 
Harry Horn | Ineke van Meurs | Frans Rijsdijk | Marit Savelkoel| Bram de Smidt | 
Alfons van Stiphout | Sytse Tjallingii | Bert Verver 

Donateursbrief digitaal!
Graag willen we onze donateursbrief in de toekomst digitaal verspreiden om 
milieu en kosten te sparen. Wil je hem voortaan digitaal ontvangen, mail dan naar 
studiefonds(at)jobwol.dds.nl.
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Het NJN-studiefonds, opgericht 
in 1946, is een klein fonds, dat 
elk jaar enkele NJN-ers of oude 
sokken ondersteunt bij financiële 
problemen rond hun studie of 
opleiding. Deze problemen kunnen 
ontstaan doordat er veel tijd 
besteed is aan NJN-zaken, doordat 
opleidingen buiten de reguliere 
studiefinanciering vallen of door 
langdurige ziekte.
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Hallo, ik ben Lies, de 
nieuwe NJN-studiefonds 
vertegewoordiger. Ik ben 
22 jaar oud en mag dus nog 
3 mooie jaren bij de NJN 
doorbrengen. Binnen de NJN 
ben ik vooral actief in de sjoc. 
In het dagelijks leven studeer 
ik voeding en gezondheid.


