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Samenstelling deputaatschap
Het deputaatschap bestaat momenteel uit de volgende broeders:
Ds. G. Vos, (Mijdrecht), voorzitter;
R. Scherrenburg, (Soest), secretaris (m.i.v. juni 2018);
J. Mauritz, (Naarden), penningmeester;
J.C. Westeneng (Soest), adviseur (tot eind 2019)
Waartoe een studiefonds?
Het studiefonds voorziet in de mogelijkheid dat admissiale studenten, die financiële
problemen voorzien bij de aanvang van de studie dan wel tijdens de studie daarmee
worden geconfronteerd, een beroep kunnen doen op een financiële tegemoetkoming in de
kosten van de studie alsook voor het dagelijkse levensonderhoud van hem en (eventueel)
zijn gezin. Ook bijzondere omstandigheden, zoals het voornemen van de student om in de
eindfase van de studie daarvoor meer tijd vrij te maken om spoedig tot de afronding
daarvan te komen, kunnen een reden zijn om een aanvraag in te dienen. Zolang echter de
admissiale broeder nog aanspraak kan maken op studiefinanciering ingevolge de regeling
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (de regeling Dienst
Uitvoering Onderwijs - DUO ) komt deze broeder niet in aanmerking voor een bijdrage.
Dit impliceert dat het dus vooral de (wat) oudere broeder is die een beroep doet op het
studiefonds. Meestal heeft deze in een eerdere hbo- of academische studie de
mogelijkheden van de overheidsbijdrage, dus de zgn. DUO-regeling, reeds optimaal benut
of komt daarvoor niet meer in aanmerking vanwege zijn leeftijd. De overheid stelt nl. de
grens van 30 jaar bij de start van de studie. Wanneer deze broeder, al dan niet na een
eerdere studie, zich geroepen weet om aan de TUA te gaan studeren voor het ambt van
predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken en daartoe via het admissie-examen is
toegelaten, is hij in principe dus geheel aangewezen op financiering van de kosten uit eigen
mogelijkheden dan wel uit externe middelen. Bovendien is dan ook nog wel eens, dit
afhankelijk van het eerdere studietraject, het hoge instellingscollegegeld van € 5.425,verschuldigd in plaats van het ‘standaardcollegegeld’ van € 2.060,- (studiejaar 2018-2019).
Het is duidelijk dat dit niet door iedereen is op te brengen.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het studiefonds, dient de student aan
bepaalde voorwaarden te voldoen die in de Regeling Studiefonds zijn vastgelegd. Meestal
volgt daarop een gesprek met de broeder en (soms) ook zijn echtgenote; vooral omdat er
nog wel eens sprake is van bijzondere gezinsomstandigheden. Zodat een goed beeld kan
worden verkregen van de persoonlijke situatie en bij de vaststelling van de bijdrage
daarmee, voor zover dit althans mogelijk is, rekening kan worden gehouden.
Deputaten zijn in principe gehouden aan de door de synode vastgestelde richtlijnen en
bedragen; deze vormen het uitgangspunt voor de toekenning van de bijdrage.
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Besluit van de generale synode 2016
De synode 2016 besloot:
1.
het stimuleringsfonds op te heffen waarbij het resterende saldo dient te worden
overgeboekt naar het studiefonds;
2.
de voorgestelde wijzigingen in de regeling studiefonds en aanpassing van de
bijdragen over te nemen, behalve het onderdeel in het bepaalde in art. 1.3, namelijk
de verlenging van de looptijd- bijdrage met zes maanden, en dus de oorspronkelijke
tekst van art. 1.3 te handhaven: ‘De bijdrage uit het studiefonds wordt toegekend
gedurende ten hoogste zes en een half jaar, gerekend vanaf het begin van de
bachelor, en wordt beëindigd aan het eind van de maand waarin de studie is
afgerond’;
3.
ter overbrugging van de periode na de afronding van de studie en hun eventuele
intrede in een gemeente aan admissiale studenten die een bijdrage ontvingen uit het
studiefonds, zo nodig ondersteuning aan te bieden in de vorm van een lening die
onder nader door deputaten studiefonds te bepalen condities wordt verstrekt voor in
principe een periode van zes maanden, en dezelfde voorziening mutatis mutandis aan
te bieden aan de andere admissiale afgestudeerde studenten;
In de periode 2016 t/m 2018 hebben deputaten gemiddeld 4 maal per jaar vergaderd;
daarnaast is er intensief e-mailverkeer onderling en met het Dienstenbureau.
Nagenoeg iedere aanvraag is, vanwege de persoonlijke omstandigheden en gezinssituatie,
verschillend. Bij de vaststelling van de bijdrage is dan ook nog wel eens sprake van
‘maatwerk’. Ook een wijziging in de omstandigheden tijdens de studie is nog wel eens een
reden om de bijdrage ten gunste van de student en zijn gezin te herzien. Niettemin blijft de
financiële steun bescheiden.
De regeling en de voorwaarden studiefonds 2017-2019
De voorwaarden voor toekenning van een financiële bijdrage zijn vastgelegd in de
Regeling Studiefonds 2017-2019.
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Enkele hoofdlijnen uit de regeling 2017-2019
Artikel 5 – Bijdragen
De bijdrage uit het studiefonds die aan de student kan worden verleend, kent de volgende
componenten:
art. 5.1.1. een bijdrage voor vergoeding van het collegegeld (€ 2.060 – studiejaar
2018/2019) of instellingscollegegeld (€ 5.425 – studiejaar 2018/2019);
art. 5.1.2. een bijdrage voor de kosten van studiemiddelen en reiskosten;
art. 5.2. voor de uitwonende student een persoonsgebonden maandbudget voor
levensonderhoud, zorgverzekering, reiskosten etc.;
art. 5.3 in bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van deputaten, kan een gezinstoeslag
worden toegekend ten behoeve van de verzorging van kinderen.
Toelichting op de bijdragen
art. 5.1.1/art. 5.1.2 Indien de student het ‘standaardcollegegeld’ verschuldigd is, ontvangt
deze als vergoeding voor het collegegeld, studiemiddelen en reiskosten een bijdrage van
€ 345 per maand/€ 4.140 per jaar (2020). Dit is een schenking. Indien door de voltijdsstudent, die een beroep doet op het studiefonds, het ‘instellingscollegegeld’ moet worden
betaald, ontvangt deze als vergoeding voor het collegegeld, studiemiddelen en reiskosten
een bijdrage van € 610 per maand/€ 7320 per jaar (2.020). Iedere admissiale student die
gebruik maakt van het studiefonds, ontvangt deze bijdrage.
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art. 5.2 een persoonsgebonden budget voor levensonderhoud van € 575 per maand. Voor
deze bijdrage geldt 50% schenking/50 % lening.
art. 5.3 een gezinstoeslag van maximaal € 800 per maand, dit afhankelijk van de
gezinssamenstelling en persoonlijke omstandigheden. In principe gebaseerd op € 200 per
kind. Ook voor deze bijdrage geldt 50% schenking/50 % lening.
Grens bijverdiensten
Voor het kalenderjaar 2.020 is de grens van de bijverdiensten vastgesteld op € 14.700
bruto. Het meerdere daarboven wordt in mindering gebracht op de bijdrage. Inkomsten uit
preken en catechisatie-lessen worden daarbij niet meegerekend. Vanaf bruto € 29.400 per
kalenderjaar kan dus geen aanspraak meer worden gemaakt op enige bijdrage uit het
studiefonds.
(Toelichting: alhoewel het studiefonds een eigen beleid voert, wordt voor de vaststelling
van enkele bedragen, waaronder de bijverdiensten, de regeling van de overheid gehanteerd
als referentiepunt).
Waarom bijverdienen?
De financiële tegemoetkoming blijft echter altijd beperkt en is in principe gelimiteerd tot
de bedragen die de regeling aangeeft. Voor de oudere student en zijn gezin, en dat betreft
het merendeel van de broeders, is dit niet toereikend. Menige broeder en/of zijn echtgenote
is dan ook dikwijls nog aangewezen op neveninkomsten. Soms is er sprake van ziekte en
andere zorgen die het gezin voor forse onvoorziene uitgaven kunnen stellen. Aan
bijverdienen valt dan niet te ontkomen. Volstrekt duidelijk is echter dat dit een vlotte
voortgang van de studie bepaald niet bevordert.
Een verhoging van de grens bijverdiensten zou een eenvoudige mogelijkheid zijn om het
gezin van de student wat meer financiële armslag te bieden zonder dat de uitgaven van het
studiefonds stijgen. Daaraan zit dan wel het nadeel dat dit in feite ingaat tegen een van de
oorspronkelijke bedoelingen van het studiefonds nl. ‘door minder bij te werken meer tijd
vrij te maken voor de studie’. Met andere woorden: bij meer bijverdienen wordt de
voortgang van de studie geschaad. Daarom zijn deputaten van mening dat dit niet de
voorkeur verdient.
De financiële prognose voor de komende drie jaar is voor een belangrijk deel gebaseerd op
het huidige admissiale studentenbestand dat reeds nu een bijdrage ontvangt van het
studiefonds. In de begroting wordt rekening gehouden met een instroom van 1 à 2
studenten per jaar, waarbij deputaten zich realiseren dat het moment van bespreking van dit
rapport veel later plaatsvindt dan de opstelling ervan. Dit betekent dat zich in de
tussenliggende tijd nog diverse wijzigingen kunnen voordoen.
Looptijd bijdrage, art. 1.3
De bijdrage wordt toegekend voor ten hoogste 6,5 jaar gerekend vanaf het begin van het 1e
jaar van de bachelor en wordt in principe beëindigd nadat de studie is afgerond. De
terugbetaling van het leningdeel start drie jaar na beëindiging van de studie; dit dient in 15
jaar te worden afgelost. Jaarlijks ontvangt de student een overzicht van de verstrekte
bijdragen en verschuldigde aflossing.
De huidige regeling voorziet in een bijdrage (indien gewenst) voor de periode van zes
maanden dat de proponent na afronding van zijn studie beroepbaar is gesteld, hoewel deze
dan nog geen vast inkomen resp. traktement ontvangt (art. 7.6).
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Procedure toekenning toelage
Van de student die een beroep doet op het studiefonds, wordt inzage gevraagd in zijn
financiële situatie; ook de persoonlijke omstandigheden worden daarbij betrokken. Aan de
hand daarvan wordt vastgesteld welke bijdrage wordt toegekend.
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Beeldvorming studiefonds
De admissiale student wordt reeds bij de aanvang van de studie door het secretariaat van de
TUA geattendeerd op het studiefonds. Dit niet alleen vanwege de mogelijkheid van
financiële ondersteuning maar ook omdat de indruk bestaat dat er nog wel eens sprake is
van aarzeling om contact op te nemen. Die aarzeling is echter niet terecht! De kerken
steunen immers van harte de eigen opleiding tot predikant in de Christelijke
Gereformeerde Kerken. Het doet goed dat te mogen bemerken uit de informatie die, niet
alleen door studenten maar soms ook door predikanten en/of kerkenraden, wordt
opgevraagd.
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Voorstellen/aanvullingen op de regeling
- zie tekstuele wijzigingen en aanvullingen op pag. 5-7;
- beperkte verhoging van de vergoeding voor studiekosten en reiskosten;
- verhoging van de gezinstoeslag voor de student met kinderen;
- bedragen: zie pag. 7, bijlage bij art. 9.
Studiefonds, conceptregeling 2020-2022
De voorgestelde wijzigingen zijn cursief onder het betreffende artikel vermeld
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Artikel 1 - Voorwaarde en duur
1.1. Deputaten studiefonds kunnen financiële steun verlenen aan studenten die via het
admissie-examen zijn toegelaten tot de studie aan de Theologische Universiteit te
Apeldoorn en niet meer in aanmerking komen voor studiefinanciering ingevolge de
regeling Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
1.2. De regeling geldt alleen voor voltijdsstudenten.
1.3. De bijdrage uit het studiefonds wordt toegekend gedurende ten hoogste zes en een
halfjaar, gerekend vanaf het begin van de bachelor, en wordt beëindigd aan het eind van de
maand waarin de studie is afgerond.
1.4: Deputaten zullen geen ondersteuning toezeggen indien en zolang de daartoe ter
beschikking gestelde middelen niet toereikend zijn.
Artikel 2 - Aanvraag
2.1. De aanvraag dient, met een toelichting van de financiële (gezins-)situatie, drie
maanden voor het begin van het studiejaar te worden ingediend bij de secretaris van het
deputaatschap studiefonds. De student is verplicht om op verzoek van deputaten alle
medewerking te verlenen om de noodzakelijk geachte gegevens betreffende zijn (hun)
financiële draagkracht te verstrekken.
2.2. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de aanvraag worden
ingediend op elk moment tijdens de studieperiode.
2.3. Deputaten zijn gehouden binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag en de
aanvullende gegevens hun beslissing aan de (aankomende) student mee te delen. Een
student kan schriftelijk en met redenen omkleed aan deputaten verzoeken om herziening
van de beslissing ten aanzien van de hem al of niet toegekende bijdrage.
2.4. Deputaten zijn gerechtigd om drie maanden voor de aanvang van het nieuwe
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studiejaar, aan de hand van een vragenformulier te toetsen of aan de voorwaarden voor
verlenging van de bijdrage wordt voldaan. Indien blijkt dat sinds de laatste toekenning de
financiële situatie of de persoonlijke omstandigheden van de student of zijn gezin
aanmerkelijk zijn gewijzigd, kunnen deputaten de bijdrage herzien.
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Artikel 3 - Voorwaarden toekenning
Er bestaat geen recht op een bijdrage uit het studiefonds indien:
3.1.1. de student in aanmerking komt voor studiefinanciering ingevolge de DUO-regeling
of oude WSF-regeling.
3.1.2. het vrij besteedbaar gezinsvermogen per 1 januari van het jaar van aanvraag hoger is
dan € 30.000 en op het moment van de aanvraag nog steeds beschikbaar is, of
3.1.3. het totale gezinsvermogen hoger is dan € 60.000 en op het moment van de aanvraag
nog steeds beschikbaar is.
3.2. Indien het brutogezinsinkomen meer bedraagt dan de bijverdiengrens is er slechts
recht op een gedeeltelijke bijdrage. Het meerdere wordt in mindering gebracht op de
bijdrage uit het studiefonds.
3.3. Indien de echtgenote van de student recht heeft op een bijdrage krachtens de
overheidsregeling en haar recht daarop uitoefent, wordt deze bijdrage (uitgezonderd de
basisbeurs voor collegegeld en studiemiddelen) meegerekend bij het inkomen.
3.4. Wanneer in de loop van een fiscaal jaar door de student wordt voorzien dat het
gezinsinkomen resp. het verzamelinkomen aanmerkelijk (plus of min 10%) afwijkt van het
verwachte inkomen op het moment van de aanvraag, dient de student daarvan tijdig bericht
te geven aan deputaten zodat dienovereenkomstig eventueel aanpassing van de bijdrage zal
kunnen plaatsvinden.
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Voorstel wijziging:
Art. 3.1.1: verwijderen ‘of oude WSF-regeling’
Voor definities: zie artikel 9
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Artikel 4 - Studievorderingen
De steunverlening kan worden beëindigd resp. tijdelijk worden opgeschort indien, naar het
oordeel van het curatorium, de studie onvoldoende vorderingen vertoont, alsook wanneer
de student bij herhaling tekort schiet in het verstrekken van de door deputaten gevraagde
informatie. Deputaten zijn bevoegd de studievorderingen op te vragen bij het college van
hoogleraren.
Artikel 5 - Bijdragen
De bijdrage uit het studiefonds die aan de student kan worden verleend, kent de volgende
componenten:
5.1.1. een bijdrage voor vergoeding van collegegeld of instellingscollegegeld;
5.1.2. een bijdrage voor de kosten van studiemiddelen en reiskosten.
De bijdragen 5.1.1. en 5.1.2. worden verstrekt als schenking.
5.2. Voor de uitwonende student een persoonsgebonden maandbudget voor
levensonderhoud, zorgverzekering, reiskosten enz.
5.3. In bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van deputaten, kan een gezinstoeslag
worden toegekend ten behoeve van de verzorging van kinderen.
5.4. Indien de student verzoekt om alleen vergoeding van het instellingscollegegeld, maar
verder geen gebruik maakt van het studiefonds, wordt de inkomensnorm verhoogd met het
bedrag van het instellingscollegegeld.
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De bijdragen worden uitbetaald in een maandelijks bedrag. De leningen zijn rentevrij.
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Voorstel wijziging:
Art. 5.3 Aanvulling: De bijdrage per kind geldt tot de leeftijd van 18 jaar, conform de
uitvoering van de regeling kinderbijslag.
Artikel 6 - Aflossing lening
Van de bij het studiefonds verkregen uitkeringen volgens art. 5.2 en 5.3 wordt 50%
kwijtgescholden in gelijke delen over 15 jaar, te beginnen drie jaar na beëindiging van de
studie. De overige 50% van de lening dient in maximaal 15 jaar te worden afgelost,
eveneens te beginnen drie jaar na beëindiging van de studie. Deze aflossing geschiedt in
maandelijkse termijnen.
Artikel 7 - Overige bepalingen
7.1. Indien de student de studie tussentijds afbreekt dan wel de admissiale status verliest,
dient het totale bedrag van de reeds verstrekte lening binnen zes maanden te worden
terugbetaald. In bijzondere omstandigheden kunnen deputaten, na overleg met het
curatorium, een afwijkende regeling treffen.
7.2. Indien de student resp. predikant bij overlijden nog een restantschuld heeft, vervalt
deze.
7.3. Indien de predikant met vervroegd emeritaat gaat, kunnen deputaten overwegen om,
afhankelijk van de financiële situatie van de predikant, het eventuele restant van de af te
lossen lening geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden.
7.4. Indien de student na beëindiging van de studie geen predikant wordt of als predikant
overgaat tot een andere staat des levens (art. 12 K.O.) of het verband van onze kerken
verlaat, dient hij naast het verplicht af te lossen deel van de lening ook het nog resterende
deel van het oorspronkelijk kwijt te schelden bedrag af te lossen in nader overeen te komen
termijnen.
7.5. Acceptatie van de bijdragen uit het studiefonds houdt per definitie in dat de ontvanger
zich akkoord verklaart met de voorwaarden en bepalingen van de regeling en zich daaraan
conformeert.
7.6.Ter overbrugging van de periode tussen afronding van de studie en eventuele intrede in
een gemeente kunnen deputaten, onder door hen te bepalen condities, ondersteuning
aanbieden in de vorm van een lening voor in principe een periode van zes maanden. Ook
de andere afgestudeerde admissiale studenten kunnen mutatis mutandis van deze
mogelijkheid gebruik maken.
Voorstel wijziging:
Art. 7.6 aanvulling: Deze ondersteuning is exclusief de tegemoetkoming in studiekosten en
collegegeld (art. 5.1) maar bestaat wel uit de toelagen volgens art. 5.2 en 5.3. (Toelichting
wijziging: omdat de studie ten einde is, worden er geen studiekosten meer gemaakt en is er
geen collegegeld meer verschuldigd)
Artikel 8 - Hardheidsclausule
In bijzondere gevallen waarin de regeling niet voorziet of leidt tot een onredelijke
uitwerking, beslissen deputaten. Dit is mede afhankelijk van de hun ter beschikking
staande financiële middelen.
Artikel 9 - Definities
ad 3.1.2. Onder het vrij besteedbaar gezinsvermogen wordt verstaan het saldo van contant
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geld, bank- en girotegoeden plus de waarde van aandelen en overige beleggingen minus
schulden per 1 januari van het jaar van aanvraag. Een eigen woning met daarop rustende
hypotheek is daarbij niet inbegrepen.
ad 3.1.3. Onder het totale gezinsvermogen wordt verstaan het totaal van het vrij
besteedbaar gezinsvermogen inclusief alle overige bezittingen en schulden. Voor de
waardebepaling van de eigen woning wordt uitgegaan van de WOZ-waarde.
ad 3.2. Onder het brutogezinsinkomen wordt verstaan de som van
- bruto-inkomen uit arbeid en/of uit vroegere arbeid;
- resultaat uit overige werkzaamheden;
- winst uit onderneming;
- voordeel uit sparen en beleggen;
- periodieke uitkeringen; daarvan worden niet meegerekend: kinderbijslag, toeslag
vanwege kindgebondenbudget, huurtoeslag, zorgtoeslag, heffingskorting;
- terug ontvangen inkomstenbelasting.
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E.e.a. in het kalenderjaar waarin de bijdrage wordt verleend. Voor de bepaling van het
inkomen geldt het betreffende kalenderjaar. De bijdrage uit het studiefonds en (eventuele)
inkomsten uit preekbeurten en catechisaties tijdens de studietijd worden niet bij het
inkomen meegerekend.
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Voorstel wijziging:
Ad 3.2: zin ‘Voor de bepaling van het inkomen geldt het betreffende kalenderjaar’ wijzigen
in: Bij vaststelling van de toelage geldt het inkomen en vermogen vanaf aanvang studie.
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Bijlage bij artikel 9: Maandbedragen 2017-2019
Art. 5.1.1.
Bijdrage voor vergoeding van het collegegeld óf het instellingscollegegeld*,
schenking.
- bij standaardcollegegeld (afgerond) 2.060 (p/j 2019)
- bij instellingscollegegeld (afgerond) 5.425 (p/j 2019)
Voorstel verhoging bijdrage:
- bij standaardcollegegeld € 180
- bij instellingscollegegeld € 460
Art. 5.1.2.
Bijdrage voor de kosten van studiemiddelen en reiskosten, schenking,

40

€ 172
€ 452

€ 175

Voorstel verhoging bijdrage:
- bijdrage voor de kosten van studiemiddelen en reiskosten € 190
Art. 5.2
Persoonsgebonden budget, 50% schenking/50% lening,

45

Voorstel verhoging bijdrage:
- persoonsgebonden budget € 600

€ 575
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Art. 5.3
Gezinstoeslag, € 200 per kind, 50% schenking/50% lening per maand max.

€ 800

Voorstel verhoging bijdrage:
- gezinstoeslag, € 210 per kind, 50% schenking/50% lening p/mnd max.

€ 840

Art. 5.4
*Instellingscollegegeld.
Indien alleen vergoeding van het instellingscollegegeld is gevraagd, wordt
de grens van de bijverdiensten verhoogd met max. € 5.425 (jaar 2019).
De bijdrage is een schenking en wordt uitbetaald in een maandelijkse bedrag.
Grens bijverdiensten
Kalenderjaar 2019: bruto € 14.700. Het meerdere wordt in mindering gebracht
op de bijdrage. Bij de 1e aanvang van de studie geldt voor de berekening van de
bijverdiensten de periode gerekend vanaf startdatum studiejaar.
De bedragen kunnen jaarlijks door deputaten worden bijgesteld.
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Voorstellen
Deputaten willen u voorstellen:
- de voorgestelde wijzigingen in de regeling studiefonds en aanpassing van de bijdragen
over te nemen. Zie de uitwerking daarvan in conceptregeling studiefonds 2020-2022 en
bijlage bij art. 9;
- voor de periode 2020-2022 de kerkelijke omslag te stellen op € 0,00 per lid/dooplid;
- opnieuw deputaten te benoemen.
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G. Vos, voorzitter
R. Scherrenburg, secretaris
J. Mauritz, penningmeester
J.C. Westeneng, adviseur
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9.02.04/9
Bijlage 1: Financieel verslag van het deputaatschap
Baten en lasten
Baten
Opbrengst bijdragen kerken
Intrest
Giften en Legaten
Lasten
Bestedingen
Saldo

Vermogen per 1/1
Effect stelselwijziging
Vermogen per 1/1 na stelselwijziging
Resultaat
Vermogen per 31/12
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Werkelijk
2016

Werkelijk
2017

Werkelijk
2018

72.853
994
3
73.850

123.848
807
999
125.654

125.492
854
1.005
127.351

72.656
72.656

84.643
84.643

69.206
69.206

1.194

41.011

58.145

2016
128.770
156.235
285.005
1.194
286.199

2017
385.385

2018
327.709

385.385
41.011
327.209

327.709
58.145
385.385

Financieel verslag van het deputaatschap
In 2016 is er een zgn. ‘stelselwijziging’ doorgevoerd. Tot en met het jaar 2015 werden de
uitkeringen aan studenten (leningen en giften tezamen) verantwoord als kosten en de
ontvangen terugbetalingen als baten. Op de balans stond geen bedrag van de terug te
ontvangen leningen.
Op grond van nieuwe boekhoudkundige verslaggevingsregels is het niet juist om de
leningen als kosten en terugbetalingen als baten op te nemen. Er moet bij de uitkeringen
onderscheid worden gemaakt tussen het schenkings- en leningsgedeelte.
- Het schenkingsgedeelte zijn (éénmalige) uitgaven en dienen als zodanig te worden
geadministreerd. Zij worden als ‘uitkeringen’ opgenomen bij de bestedingen.
- Het leningsgedeelte is een vordering en moet als zodanig als bezit op de balans worden
geadministreerd.
Het effect van deze ‘stelselwijziging’ is zichtbaar in de cijfers over 2016: € 156.235. Het
vermogen van het studiefonds nam met dit bedrag toe tot € 285.005.
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Over 2017 en 2018 werden hogere resultaten behaald dan begroot. In die jaren werd het
studiefonds met onverwachte terugbetalingen geconfronteerd ad € 55.800.
- In 2017 werden uitkeringen aan 3 studenten beëindigd omdat zij predikant werden.
Aan 3 nieuwe studenten werden uitkeringen gedaan. Het aantal studenten bedroeg 9.
- In 2018 werden de uitkeringen aan 3 student beëindigden, ook vanwege hun
predikantschap. Aan 1 nieuwe student werd in het laatste kwartaal van 2018 een
verstrekking gedaan. Het aantal studenten bedroeg 7.
- In 2019 zullen naar verwachting 5 studenten predikant worden en blijven er 2
studenten over waaraan het studiefonds uitkeringen verricht.
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Het vermogen volgens de balans bedraagt ultimo 2018: € 385.385. Dit geeft echter een
‘vertekend’ beeld v.w.b. de liquiditeitspositie van het studiefonds. Immers: een fors deel
van het vermogen is het leningsgedeelte dat de komende 15 tot 18 jaar zal worden terug
ontvangen. Voor de bepaling van de omslag voor de jaren 2020-2022 wordt de
liquiditeitspositie van het studiefonds als uitgangspunt genomen. Die bedraagt per ultimo
2018: € 201.054.
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Bijlage 2: Begroting deputaten studiefonds o.b.v. liquiditeiten
Uitgaande van een omslag per lid/dooplid (72.000) van euro 0,00
raming
2019
€

begroting
2020
€

begroting
2021
€

begroting
2022
€

Ontvangsten
Bijdragen kerken studiefonds
Interest
Terugbetaling leningen
Totaal ontvangsten

123.250
200
10.600
134.050

200
10.500
10.700

200
8.500
8.700

200
11.000
11.200

Uitgaven
Uitkering studiefonds
Beheer en administratiekosten
Vergaderkosten
Accountantskosten
Totaal uitgaven

66.700
5.000
500
1.000
73.200

35.500
5.000
500
1.000
42.000

53.500
5.000
500
1.000
60.000

71.500
5.000
500
1.000
78.000

Resultaat

60.850

-31.300

-51.300

-66.800

Jaar

Eigen vermogen studiefonds per 1-1-2019
Saldo 2019
Eigen vermogen studiefonds per 1-1-2020
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201.054
60.850
261.904

Het inschatten van studenten die gebruik zullen gaan maken van het studiefonds is en blijft
een hachelijke zaak.
- Tot voor enkele jaren geleden stroomde gemiddeld 1 student per jaar in het
studiefonds. De laatste 4 jaar is die instroom gemiddeld 2 per jaar. Voor de jaren
2020-2021-2022 gaan wij uit van een instroom van 1 à 2 studenten per jaar. Verdeling
instroom over de komende jaren: voor 2019: 1; voor 2020: 2; voor 2021: 1 en voor
2022: 2.
- Gemiddelde uitkering aan studenten 2016-2018: € 12.000 per jaar.
Met deze uitgangspunten voorzien wij de volgende ontwikkeling:
Naam/instroom
Student 1
Student 2
Instroom 2019
Instroom 2020
Instroom 2021
Instroom 2022
Totaal
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2020
6.000
5.500
12.000
12.000

2021
6.000
5.500
12.000
24.000
6.000

35.500

53.500

2022
6.000
5.500
12.000
24.000
12.000
12.000
71.500

Dat betekent dat de uitkeringen uit het studiefonds eveneens teruglopen.
Derhalve stelt het studiefonds voor om de omslag voor de jaren 2020-2021-2022 op
€ 0,00 te stellen. Onze liquiditeitspositie is ruim voldoende om de begrote uitkeringen te
verstrekken. Ook voldoen wij dan nog steeds aan onze solvabiliteitsfactor (benodigde
euro’s: 90.000 versus saldo ultimo 2022: € 112.504).

