V.9 STUDIEFONDS VAN HET SEMINARIUM VAN DE BOND VAN
VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTEN IN NEDERLAND
STUDIEFONDS
1.

NAAM EN DOEL VAN HET FONDS

De naam van het fonds luidt: Studiefonds van het Seminarium van de Bond van
Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.
Het doel van het fonds is om de in de statuten art. 3 en in het huishoudelijk
reglement van het Seminarium art. 1 lid 4 genoemde taakstellingen met financiële
middelen te ondersteunen.
a. Het fonds wordt in stand gehouden om in bepaalde, hieronder omschreven,
gevallen een financiële ondersteuning te kunnen geven aan personen, die als
student aan het Seminarium staan ingeschreven, t.w.:
- Zij die niet (meer) in aanmerking komen voor studiefinanciering van het rijk
en zich hebben ingeschreven voor een master gemeentepredikant aan de
Protestantse Theologische Universiteit. De beheerder kan voor hen, onder
bepaalde voorwaarden, de verplichte collegegelden tot maximaal de helft van
het te betalen bedrag vergoeden.
- Zij die onbetaald verlof moeten opnemen, vanwege deelname aan het in de
master van de Protestantse Theologische Universiteit verplichte leervicariaat.
De beheerder kan hen, onder bepaalde voorwaarden, een financiële
tegemoetkoming geven.
b. Het fonds kan tevens dienen ter financiële ondersteuning van werkzaamheden
voor publicaties en onderzoekstrajecten, die met instemming van de beheerder
door werknemers van het Seminarium worden uitgevoerd.
c. Het fonds kan ook, ter bevordering van onderzoek en uitwisseling,
naamsbekendheid en participatie van het Seminarium in activiteiten van verwante
instellingen, financiële ondersteuning bieden aan door de beheerder gewenste
contacten op nationaal en internationaal niveau.
d. Het fonds kan tenslotte dienen ter financiële ondersteuning van toerusting- en
nascholingcur-sussen, die het Seminarium overeenkomstig zijn doelstelling, alleen
of in samenwerking met het Seminarium van de Protestantse Theologische
Universiteit, verzorgt of doet verzorgen.
BEGRIPSBEPALINGEN
Bond:
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Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, gevestigd te
Dordrecht;
hfdst.V.9

1

Seminarium: Stichting Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische
Gemeenten in Nederland te Utrecht;
Beheerder: Het bestuur van het Seminarium;
Begunstigde: Ieder die gelden uit het fonds ontvangt.
2.

BEHEER

Het Studiefonds wordt beheerd door het bestuur van het Seminarium. In
verband met het vertrouwelijke karakter kan de beheerder, met behoud van de
eigen verantwoordelijkheid, de aanvragen doen behandelen door de
penningmeester.
3.

MIDDELEN

a. De geldmiddelen van het Studiefonds worden gevormd door het kapitaal van
het Fonds, renten, collecten en giften.
b. Begroting en jaarstukken van het Fonds zullen jaarlijks vóór 15 februari worden
ingediend bij het comité van de Bond en daarna aan de jaarvergadering van de
Bond ter goedkeuring worden aangeboden.
4.

PROTOCOL

De specifieke voorwaarden waaronder studenten, die genoemd worden in art. 1
lid a, in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning, zijn uitgewerkt
in een protocol dat berust bij de beheerder.
5.

ONVOORZIENE AANVRAGEN

In aanvragen waarin dit reglement niet voorziet, en waarvoor ook Fonds Nuis
geen mogelijkheden tot financiële ondersteuning biedt, beslist de beheerder.
6.

REGISTRATIEFORMULIER

De beheerder van het Studiefonds stelt in overeenstemming met de voorgaande
bepalingen een registratieformulier op dat door de begunstigde als bewijs van
ontvangst moet worden ondertekend. Van de verstrekte uitkeringen zal een
nauwkeurige registratie worden gevoerd.
7. WIJZIGINGEN
Voorstellen tot wijziging van deze regeling worden door de beheerder ingediend
bij het comité van de Bond en daarna aan de jaarvergadering van de Bond ter
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goedkeuring aangeboden. Een wijziging wordt van kracht op 1 januari van het
boekjaar volgend op het jaar waarin tot wijziging is besloten.
8.

OVERGANGSREGELING

Deze regeling is laatstelijk gewijzigd op de jaarvergadering van de Bond,
gehouden op 6 november 2010 en wordt van kracht op 1 januari 2011.
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