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De Stichting Jo Kolk Studiefonds heeft ten doel: het verlenen van bijdragen in de kosten van:
Het (doen) bevorderen van wetenschappelijk onderzoek van vrouwen in het bezit van de Nederlandse
nationaliteit door bijdragen aan:
1 afstudeerprojecten in binnen- of buitenland;
2	wetenschappelijk onderzoek na beëindiging van de studie in nationaal of internationaal verband,
mits lid van de vereniging: Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO);
3 promotie (mits lid van de VVAO);
4	deelname aan de driejaarlijkse conferentie van de International Federation of University Women
(IFUW) door drie vrouwen (leeftijd tot dertig jaar) uit Nederland (mits lid van de VVAO);
5	(bijscholings)cursussen voor herintreedsters (mits lid van de VVAO).
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
1	schenkingen, erfstellingen en legaten, echter alleen voor zover afkomstig van mevrouw
Johanna Maria Kolk;
2 de jaarlijkse revenuen van de onder 1 bedoelde baten;
3	de jaarlijkse revenuen van voorgaande jaren voor zover niet uitgekeerd dan wel hetgeen als bijdrage
is terug ontvangen.
Het beheer van het vermogen dient zoveel mogelijk gericht te zijn op instandhouding van een
bedrag van € 1.575.170,00 en tot uitkering van de jaarlijkse revenuen van het vermogen, waaronder
uitdrukkelijk ook begrepen de gerealiseerde koerswinsten op aandelen.
Voor de toekenning van beurzen gelden de navolgende criteria (gepubliceerd op de website van de
Stichting Jo Kolk Studiefonds). De Stichting Jo Kolk Studiefonds verleent financiële ondersteuning aan
vrouwen voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van een promotieonderzoek,
een afstudeerproject of het volgen van vakken op masterniveau aan een buitenlandse instelling.
Subsidie wordt gegeven voor

CATEGORIE A

Volgen van vakken op masterniveau aan een buitenlandse instelling of een
afstudeerproject (max. €1000,-).
CATEGORIE B

Promotie(voor)onderzoek, echter niet de kosten van de promotie zelf (drukkosten e.d.) (maximaal
€4000,-). Voor MD/PhD – trajecten is maximaal € 2000,- beschikbaar.
Voor deze categorie komen uitsluitend leden van de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met
Hogere Opleiding (VVAO) in aanmerking.
CATEGORIE C

Het volgen van een (bijscholings)cursus of opleiding voor herintredende vrouwen, die na een
‘pauze’ weer de arbeidsmarkt willen betreden. Het dient te gaan om een cursus of opleiding die
de betrokkene (weer) zelfstandig maakt en maakt dat zij weer voor zichzelf kan zorgen. Voor deze
categorie komen uitsluitend leden van de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere
Opleiding (VVAO) in aanmerking.
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Verder geldt voor aanvragers in alle categorieën:
• Aanvragers moeten de Nederlandse nationaliteit bezitten.
• Voor categorie B en C komen uitsluitend leden van de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met
Hogere Opleiding (VVAO) in aanmerking.
• Voor afstuderen en promoveren geldt dat het diploma of de bul moet worden behaald aan een
Nederlandse universiteit of hogeschool.
• De aanvragen (categorie A, B en C) dienen vergezeld te zijn van een brief van aanbeveling van een
docent van de betreffende universiteit of hogeschool, een beknopt CV en een acceptatiebrief van de
buitenlandse instelling. De aanvragen in categorie C dienen vergezeld te zijn van (niet meer dan) één
aanbevelingsbrief van iemand die de aanvraagster en/of haar situatie kent en die de kans op succes
kan inschatten en een beknopt CV.
• In alle gevallen is vereist dat de aanvrager niet in staat is om de kosten van het project, de cursus
of het onderzoek geheel zelf te betalen. Dit moet duidelijk worden uit de begroting en het
dekkingsplan.
• De ‘Begroting van de kosten’ op het aanvraagformulier van alle categorieën moet volledig zijn en in
overeenstemming zijn met het ‘Dekkingsplan’.
• Algemene ondersteuning in het levensonderhoud ten behoeve van het volgen van een studie of het
uitvoeren van promotieonderzoek wordt niet verleend.
Voor subsidie komen niet in aanmerking:
• Co-schappen, het volgen van vakken op bachelorniveau/bachelorprojecten; volledige
masteropleidingen aan buitenlandse universiteit, summerschools, congresbezoek, postdocprojecten,
algemene kosten van levensonderhoud, drukkosten proefschrift.
De aanvraagprocedure
Er zijn jaarlijks 2 periodes waarin een aanvraag kan worden ingediend. Op de website van de Stichting
Jo Kolk Studiefonds staan de formulieren die moeten worden gebruikt voor het indienen van een
aanvraag. Let op dat het juiste formulier wordt gebruikt (categorie A, B of C).
Voor het aanvragen van subsidie voor projecten/studies die starten tussen 1 juli en 31 december moet
uiterlijk 15 mei van dat lopende kalenderjaar een aanvraag worden ingediend. Alle aanvragen die 16
mei of later binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
Voor het aanvragen van subsidie voor projecten/studies die starten tussen 1 januari en 30 juni moet
uiterlijk 15 november van het jaar daaraan voorafgaand een aanvraag worden ingediend. Alle
aanvragen die 16 november of later binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
Tussentijdse informatie wordt niet verstrekt. Over de uitslag van de beoordelingsprocedure wordt niet
gecorrespondeerd.
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Beleidsplan
- Het beleid van de stichting is conform de statuten toekennen van beurzen overeenkomstig de
gepubliceerde criteria.
- Het beheer van het vermogen geschiedt conform de hiervoor genoemde statutaire richtlijnen.
- De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning. Uitsluitend onkosten worden op
gedocumenteerde declaratie vergoed.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten blijkt uit het jaarverslag. Over 2019 luidt dat als volgt:

Jaarverslag 2020 van de Stichting Jo Kolk Studiefonds.
1

BESTUUR

In het jaar 2020 bestond het bestuur uit:
Voorzitter:		
Mevrouw Drs. J.D.R. Eindhoven
Secretaris:		
Mevrouw Prof. Mr. J.E.Bosch-Boesjes
Penningmeester:
Mevrouw C. Bonga - Tulleken
Bestuurslid:		
Mevrouw drs. D.J.H. Swierstra
Bestuurslid:		
Mevrouw drs. M.G.P. van Haaren
2

VERGADERINGEN

Het bestuur heeft in 2020 in verband met de Covid-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande
maatregelen twee keer digitaal vergaderd:
– 22 april: Gezien de covid-19 pandemie en de beperkingen op reizen naar het buitenland
werd besloten de beoordeling van en de beslissing op de aanvragen aan te houden tot de
bestuursvergadering van november 2020.
– 26 november: beoordeling aanvragen.
3 FINANCIËN

De financiële zaken van het fonds zijn ondergebracht bij Van Lanschot Bankiers. Het huidige
uitstaande vermogen van het fonds is royaal boven het bodemkapitaal
van € 1.575.170,-. Het Stichtingsvermogen op 31 december 2020 bedraagt € 1.830.342,36.
4 OPSLAG ARCHIEF

Het financiële archief wordt door de penningmeester beheerd, de overige stukken worden door de
secretaris digitaal bewaard.
5 	AANVRAGEN

In de eerste helft van 2020 zijn in totaal 11 ontvankelijke aanvragen ontvangen. 25 aanvragen
werden niet in behandeling genomen omdat er niet aan de criteria werd voldaan.
Categorie A: 7 aanvragen,
Categorie B: 4 aanvragen,
Categorie C: 0 aanvragen.
Er werden in totaal 11 aanvragen gehonoreerd. Het totale toegekende bedrag met betrekking tot de
aanvragen in de 1e helft van 2020 bedraagt in totaal € 8500,-.
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In de tweede helft van 2020 zijn 11 ontvankelijke aanvragen binnengekomen.14 aanvragen werden
niet in behandeling genomen omdat er niet aan de criteria werd voldaan.
Categorie A: 7 aanvragen,
Categorie B: 3 aanvragen
Categorie C: 1 aanvraag
In totaal zijn 11 aanvragen gehonoreerd.
Het totale toegekende bedrag in de 2e helft van 2020 bedraagt in totaal € 9600,-.
6 	P ROEFSCHRIFTEN EN/OF EINDVERSLAGEN

Er zijn 45 eindverslagen ontvangen; er is één proefschrift ontvangen.
7	INDIENEN AANVRAGEN

De aanvragen voor het fonds kunnen met ingang van 1 december 2020 uitsluitend worden
ingediend via het e-mail adres: info@jokolkstudiefonds, de website: www.jokolkstudiefonds.nl/
aanvragen
8 	WEBSITE

Het bestuur heeft besloten om in 2020 een eigen, zelfstandige website te laten ontwikkelen. Dat
stelt de Stichting in staat om de identiteit van het Jo Kolk Studiefonds beter tot zijn recht te laten
komen. Ook verbetert het de zichtbaarheid van het fonds. Daardoor is informatie over het fonds
makkelijker voor potentiële aanvraagsters te vinden. De binding met de VVAO blijft bestaan. Op 1
november 2020 werd de website www.jokolkstudiefonds.nl operationeel.
(Goedgekeurd door bestuur in vergadering 26 mei 2021.)
Financiële positie
De financiële positie van de stichting blijkt uit het jaarverslag opgemaakt door de accountant van de
stichting. Voor 2020 luidt dat als volgt:
31-DEC-18
31-DEC-19
Betaalrekening
25.754,02
4.299,89
Effectenrekening
92.844,80
332.712,28
118.598,82
337.012,17
			
Spaar
2,35
2,35
			
Beleggingen
1.756.213,93
1.645.404,48
1.874.815,10
1.982.419,00
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