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De voorloper van de Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimisten, 
Stichting Vrouwenstudiefonds Oost-Europa is 22 december 1995  
opgericht door Soroptimist Jet Vroom, lid van club Nijmegen. Het 
fonds is een zelfstandige stichting waarvan het bestuur bestaat uit 
Soroptimisten die worden benoemd door de Raad van Afgevaardig-
den.Het doel van de stichting is het bekostigen van een beroeps- 
opleiding of studie, bij voorkeur in Nederland, voor meisjes/vrouwen 
bij wie de financiën een belemmerende factor vormen en waardoor 
economische en morele zelfstandigheid (kan) worden verkregen.

Activiteiten 2019–2020

–   Het bestuur is drie keer bijeen geweest, in het voorjaar en de  
zomer om de verzoeken om een beurs te bespreken, in de zomer 
en het najaar om het criteria, jaarverslag en jaarrekening te  
bespreken en vast te stellen en de plannen voor het komende jaar 
te bespreken. In verband met de pandemie (COVID-19) vonden de 
bijeenkomsten twee keer digitaal plaats en een keer fysiek.

 
–   In totaal zijn 23 aanvragen ontvangen, de bursalen kwamen uit  

13 verschillende landen. Het is goed te zien dat het gelukt is dat 
ook studentes buiten de oorspronkelijke doelregio (Oost-Europa) 
het Fonds hebben gevonden. 

–   Besluitvorming en toekenning van 14 beurzen (t.b.v. studies 2020-
2021), totaal 21.342 euro (zie jaarrekening). Een bursaal uit Ghana 
(woonachtig in Nijmegen) heeft de aanvraag ingetrokken.

–   In het najaar worden, zoals gebruikelijk, uitnodigingsbrieven naar 
Soroptimistclubs in Nederland (via de Unie), in Europa en Afrika 
verzonden.

–   Er zijn criteria en een procedure ten aanzien van het aanvragen en 
beoordelen van aanvragen voor financiële steun opgesteld.

–   Er zijn goede PR – contacten geweest met de hoofdredacteur 
van de De Soroptimist (DS). In het kader van het 25 jarig bestaan 
van het Fonds is een artikel over het Fonds in de DS najaar 2020 
verschenen.

–   Opstellen van het financieel en inhoudelijk jaarverslag.

–   Contacten met Algemeen Fonds inzake samenwerking en  
honorering aanzienlijke gift.  Gedurende twee jaren is een gift van 
€ 15.000,- ontvangen. Wij zijn in gesprek met het Algemeen Fonds 
om ook de komende jaren een bijdrage te ontvangen.

–   Mirriam Ponds is in oktober 2020 afgetreden als penningmeester 
en Herma de Wit is per 1 oktober benoemd als penningmeester. 

Resultaten studenten van de lichting 2019–2020

–   Een studente uit Slovenië heeft een master Filosofie aan de  
Cambridge Universiteit -met succes- afgerond. De rapportage is 
helaas niet ontvangen.

–    Een kwartet uit Polen heeft met succes een masterclass tijdens het 
Schiermonnikoog Festival gevolgd.

–    Via SI-club Gouda heeft een lid een cursus Nederlands kunnen 
volgen. 



–   Via SI-club Amsterdam Centrum/West heeft een arts uit Georgië 
een werkbezoek gebracht aan Nederland m.n. gericht op het  
terrein van gehandicaptenzorg. De kosten van het verblijf in  
Nederland zijn door het Fonds gedekt.

–   Een studente uit Georgië volgde met succes de universitaire studie 
Exact and natural sciences, computer sciences.

–   Een studente uit Kroatië zou een conferentie in Amsterdam  
bijwonen in verband met haar promotieonderzoek. In verband 
met corona werd de conferentie gecanceld. De reeds gemaakte 
kosten konden niet teruggevorderd worden en zijn derhalve wel 
door het Fonds vergoed. 

–   Reeds drie jaar wordt een studente geneeskunde ondersteund 
door een Nederlands SI-lid en het Fonds. De rapportage over het 
derde jaar dienen wij nog te ontvangen.

Financiën

–   De financiële situatie van het Fonds is gezond, met name dankzij 
de gift van 15.000 euro van het Algemeen Fonds, een ontvangen 
legaat van 10.000 euro -met name bedoeld voor studentes uit 
Oost-Europese landen- en een bijdrage van een particulier. 

 
–   Het rendement op het vermogen is minimaal (conform realiteit).
 
–   De aanvragen voor financiële steun die zijn binnengekomen en 

passen binnen de doelstelling van het Fonds zijn gehonoreerd.

–   In het kader van maatschappelijk en duurzaam bankieren,  
bankiert het Fonds bij Triodosbank.

–   De spaarrekening van het fonds is opgeheven in verband met 
bankkosten (en het levert geen rendement op).
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