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De voorloper van de Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimisten is de Stichting 
Vrouwenstudiefonds Oost-Europa. Deze laatste is 22 december 1995 opgericht door 
Soroptimist Jet Vroom, lid van club Nijmegen. Het is een zelfstandige stichting 
waarvan het bestuur bestaat uit Soroptimisten. 
 
De statutaire doelstelling van de Stichting was tot eind 2018 ´Het bekostigen van een 
beroepsgerichte opleiding of studie, bij voorkeur in Nederland, voor een of meer 
vrouwen uit een Oost-Europees land waar de mogelijkheid daartoe niet aanwezig is 
of de financiën een verhinderende of beperkende factor vormen. Ter beoordeling aan 
het bestuur zal bij voorkeur de bekostiging van een eenjarige opleiding worden 
aangeboden doch bij voorkeur geen zeer kortdurende opleiding.' 
 
De achterliggende gedachte van Jet Vroom was sociaal-cultureel bepaald. Zij richtte 
het Vrouwenstudiefonds op in de tijd dat de 'muur' net was gevallen. Haar idee was: 
breng vrouwen uit Oost-Europa in contact met democratie, mensenrechten en 
ontplooiingsmogelijkheden. Laat hen in Nederland zichzelf ontwikkelen door middel 
van een opleiding en deze kennis meenemen en uitdragen in het land van herkomst.  
 
Sinds 1995 is er op geopolitiek gebied veel veranderd. De toenmalige grenzen van 
het werkgebied van de Stichting, statutair Oost-Europa, bestaan niet meer. Veel 
Oost-Europese studenten, namelijk in die landen die tegenwoordig tot de EU 
behoren, hebben dezelfde rechten op een beurs als andere Europese studenten. 
Andere punten waarmee het fonds werd geconfronteerd zijn: de meeste studies die 
gevolgd worden zijn meerjarige masters en/of bachelors, dit paste niet binnen de 
doelstelling. En als gevolg van de globalisering gaan studenten vaak niet meer terug 
naar het land van herkomst. 
 
Conclusie was dat de huidige statuten niet meer voldoen aan de vereisten van de 
huidige tijd.  
 
Daarnaast waren er gesprekken over samenwerking met Stichting Algemeen Fonds 
van de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. Het 
Algemeen Fonds is bereid een langduriger samenwerking met het VSF te overwegen 
middels een financiële bijdrage. Een beslissing hierover is nog niet genomen en zal 
mede afhangen van de komende evaluatie.  
 
Eind 2018 heeft de statutenwijziging plaatsgevonden. Het fonds draagt sindsdien de 
naam: Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimisten. De doelstelling is: het bekostigen 
van een beroepsgerichte 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.  
 
De Stichting heeft op dit moment een vrij besteedbaar vermogen van ongeveer 
37.000 euro. Na de gift van Jet Vroom van 100.000 gulden zijn daar de afgelopen 20 
jaar enkele giften en legaten bijgekomen. In 2018 heeft het bestuur van het 
Algemeen Fonds van Soroptimist International Nederland, Suriname en Curaçao 



besloten 15.000 euro te schenken aan de Stichting. In eerste instantie voor een jaar 
met de optie, na evaluatie, voor meerdere jaren. Hiermee kan de Stichting meer 
meisjes/vrouwen ondersteunen op hun weg naar economische zelfstandigheid en 
zelfontplooiing. 
 
De afgelopen 24 jaar zijn er totaal 64 beurzen vergeven, waarmee in totaal ongeveer 
150.000 euro is besteed aan de doelstelling. 
  
De komende beleidsperiode werkt de Stichting vanuit het volgende gedachtegoed: 
 
Onze missie is: 
Elke vrouw heeft het recht op educatie, zich te ontwikkelen waardoor economische 
en morele zelfstandigheid (kan) wordt verkregen. 
 
Onze visie is: 
Dat wij daaraan een bijdrage leveren door: 

● Jaarlijks studiebeurzen te verstrekken aan meisjes en vrouwen 
● Het sociaal netwerk van SI-clubs in Nederland beschikbaar te stellen 
● Meisjes en vrouwen de kans te geven een opleiding/studie te volgen 

 
Onze strategie is: 
Wij gaan dat bereiken 

- door middel van het financieel ondersteunen van een (beroeps-)gerichte 
opleiding of studie, bij voorkeur in Nederland, aan vrouwen die de ambitie 
hebben zich (verder)  te ontwikkelen. 

- met in principe een eenmalige bijdrage; kan het eerste jaar betreffen (op weg 
helpen), het laatste jaar (laatste steuntje om een studie af te kunnen ronden) 
echter in een uitzonderingsgeval ook een meerdere jaren ondersteuning. 

- door bursalen te koppelen aan de plaatselijke Soroptimistclub. 
- door het netwerk van Soroptimistclubs in te zetten om nieuwe potentiele 

bursalen te bereiken. 
- door het Fonds breder bekend te maken binnen de Unie van Soroptimistclubs 

door bijvoorbeeld presentaties van en door bursalen en publiceren van 
resultaten. 

- samen te werken met Algemeen Fonds en Scholarship Fund SI/E. 

- fondsen te werven door middel van bijv. adopteren van een student en naar 
buiten treden van het Fonds, PR richting van bedrijven en door resultaten uit 
te dragen.  
 

Het werkgebied van het Fonds is de hele wereld, een aanvraag voor financiële steun 
moet echter vergezeld gaan van een endorsement van een SI-club. De SI-club 
draagt daardoor de verantwoordelijkheid voor de goede besteding van de bijdrage. 
In verband met de Schenkbelasting (voorheen Schenkingsrecht) is de grootte van 
een beurs van het Vrouwenstudiefonds in beginsel de maximale hoogte van de 
vrijstelling van een schenking zoals jaarlijks wordt bepaald door de Belastingdienst. 
 
Een deel van het vermogen van Stichting wordt duurzaam belegd. 
 
  



Activiteiten komende beleidsperiode zijn: 
- Het financieel steunen van vrouwen om een studie te volgen, bij voorkeur in 
Nederland. 
- Bursalen in contact brengen met (netwerken van) plaatselijke Soroptimistclubs. 
- PR: jaarlijks minimaal een artikel in De Soroptimist.  
- Specifieke aandacht voor het 25 jarig bestaan van het Vrouwenstudiefonds 
Soroptimisten bij de Soptimistenclubs in Nederland (fondsenwervende actie) en De 
Soroptimist (2020)  
- Criteria ten behoeve van de beoordeling van aanvragen om financiële 
ondersteuning beschrijven. 
- Werkwijze bezien naar aanleiding van de statutenwijzing. 
- Aanvraagformulier, (digitale) folders en flyers herschrijven in verband met 
statutenwijziging en evt. opnieuw uitbrengen. 
- Relatie met Algemeen Fonds en Scholarship Fund SI/E versterken. 
- Discussie en zoektocht naar nieuwe richtingen en gezien de gewijzigde doelstelling 
en werkgebied van de Stichting en het beschikbare vermogen. 
- Contacten aanhalen met de vier andere fondsen binnen de Soroptimistclub 
Nederland tezamen met de penningmeester van het Uniebestuur. 
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