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De voorloper van de Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimisten, 
Stichting Vrouwenstudiefonds Oost-Europa is 22 december 1995 op-
gericht door Soroptimist Jet Vroom, lid van club Nijmegen. Het fonds 
is een zelfstandige stichting waarvan het bestuur bestaat uit Soropti-
misten die worden benoemd door de Raad van Afgevaardigden.
Het doel van de stichting is het bekostigen van een beroepsoplei-
ding 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 2018 - 2019

–   Het bestuur is vier keer bijeen geweest, in het voorjaar om de 
verzoeken om een beurs te bespreken, in het najaar om het beleid  
te bepalen en verder om de statutenwijziging en de plannen voor 
het komende jaar te bespreken.

–   Besluitvorming en toekenning van zeven beurzen (tbv studies 
2019-2020), totaal 8.210 euro. Hierdoor kon een studente haar  
3e jaar geneeskunde volgen (Georgië), volgde Karski Quartet  
een masterclass van Gary Hoffman op Schiermonnikoog  
(Polen) , presenteerde een studente een poster op EYE Conferentie 
Amsterdam (Kroatië), volgende een studente een master Filosofie 
op Cambridge University (Slovenië), kon een meerdaags werkbe-
zoek van een arts in Nederland  worden georganiseerd (Georgië), 
volgde een vluchteling in Nederland een cursus Nederlands en 
een student kon haar studie  Exact and natural sciences, computer 
science vervolgen (Georgië).

–   Verzenden van uitnodigingsbrieven naar Soroptimistclubs in  
Nederland (via de Unie) en in oostelijk Europa.

–  Statutenwijziging ivm verbreding werkgebied.

–  PR – contacten met hoofdredacteur De Soroptimist (DS).

–  Opstellen van het financieel en inhoudelijk jaarverslag.

–  Opstellen van het beleidsplan 2019 -2022

–    Contacten met Algemeen Fonds inzake samenwerking, intentie  
en later honorering aanzienlijke gift en de statutenwijzing (twee 
bijeenkomsten).

–  Nieuwe flyer Vrouwenstudiefonds Soroptimisten.

–   In samenwerking met het Algemeen Fonds werd een workshop 
over de fondsen gegeven tijdens de werkconferentie najaar 2019.

–   Nelleke Fontein, secretaris, en Mechteld van den Beld, voorzitter, 
zijn herbenoemd als bestuurslid en in functie.

Resultaten studenten van de lichting 2018-2019

–   Verslag moet nog worden ontvangen van een archeoloog, specia-
lisatie textiel, uit Kroatië (€ 1.000,-) 

–   Een studente geneeskunde uit Georgië (€ 1.500,-) heeft haar 2e 
studiejaar geneeskunde afgerond.

 
–   Verslag moet nog worden ontvangen van een andragoloog, inza-

ke een mentoring programme, uit Hongarije (€ 1.000,-)
 
–   Idem van een communicatiedeskundige, tbv studie rechten, uit 

Georgië (€ 2.500,-)



Financiën

–   De financiële situatie van het Fonds is gezond, met name dankzij 
de mooie gift van € 15.000,- van het Algemeen Fonds en de  
donatie van de Unie (zijnde het restantbedrag UAF-gelden)  
van € 8.122,-. 

–   Het rendement op het vermogen is helaas minimaal (conform 
realiteit).

–   De aanvragen voor financiële steun die zijn binnengekomen en 
passen binnen de doelstelling van het Fonds zijn gehonoreerd.

–   De Belastingdienst heeft aan het Fonds een overzicht gevraagd 
van de verstrekte beurzen in verband met schenkbelasting. Deze 
zaak loopt nog. Inmiddels is besloten de maximale gift te stellen 
op € 2.000,- per bursaal in verband met de schenkbelasting.

–   De gift aan de studente geneeskunde is mede mogelijk gemaakt 
door een lid van SI Nederland.

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