Enige informatie betreffende financiële tegemoetkoming van de stichting Lieve Vrouwe- of
Albadaleen, gevestigd te Poppenwier.
Het doel van de stichting is het verlenen van financiële steun aan jonge mensen ten behoeve van het
volgen van wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs.
Deze steun wordt in meerderheid verleend aan de nazaten van Lieuwe Hettes van Albada, overleden
op tien december vijftienhonderd drieënveertig en vervolgens aan studenten uit de omgeving van
Poppenwier. Onder deze laatste categorie wordt verstaan: personen die zijn geboren, getogen of
woonachtig zijn op een afstand (hemelsbreed) van minder dan 25 km van het dorp Poppenwier.
Bijvoorbeeld, personen afkomstig uit Bolsward of Bontebok komen wel in aanmerking, personen uit
Dokkum of Appelscha niet.
De hoogte van de te verlenen studiebeurs bedraagt momenteel (2017) € 1800,- per jaar, voor het
volgen van universitair (Wetenschappelijk Onderwijs met Bachelor en eventueel direct volgende Masters
degree) of hoger beroeps onderwijs (Bachelor degree). De beurs kan ingaan vanaf 1 september 2017.
Zodra een persoon onderwijs volgt, wordt hem de betreffende beurs uitgekeerd onder inhouding van
een jaarlijkse studentenkorting van tien procent. Deze ingehouden bedragen worden uitgekeerd bij het
voltooien van de studie, mits de voltooiing heeft plaats gevonden voor de 30-jarige leeftijd. De beurs is
een volledige gift.
De gegadigden moeten voldoen aan de navolgende eisen:
1. De leeftijd van 15 jaar hebben bereikt en de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben overschreden.
2. De gegadigden, of diens ouders of verzorgers dienen niet, of alleen met grote moeite in staat te
zijn, om zonder het genot van de beurs in de studiekosten te voorzien.
3. Een verklaring dient te worden overlegd waaruit blijkt dat aan de eis gesteld in punt 2 is voldaan.
4. De gegadigden moeten zich bij hun sollicitatie legitimeren met een kopie van een geldig
legitimatiebewijs, eventueel kan het bestuur verzoeken de kopie te laten legaliseren.
5. Het onderwijs moet gevolgd worden aan een onderwijsinstelling in een land dat volwaardig lid is
van de Europese Unie.
6. De eerste maal is men vrij in de keuze van het studievak, voor verandering van studierichting is de
goedkeuring van de bestuurders vereist.
7. De ontvanger van een uitkering is verplicht regelmatig zijn/haar studieresultaten onder overlegging
van de daartoe geëigende bewijsstukken aan het bestuur schriftelijk mede te delen. Voorts is hij/zij
verplicht aan het bestuur op hun verzoek alle gewenste inlichtingen te verstrekken.
Aanmelding voor een studiebeurs dient te geschieden door middel van het beschikbare
“aanvraagformulier voor toekenning van een studiebeurs uit de stichting Lieve Vrouwe- of Albadaleen”.
Alle vragen dienen volledig te worden beantwoord en ingevuld, controleer dit. Vermeld eventuele
opmerkingen uwerzijds op dit formulier op de daarvoor beschikbare plaats. Meegezonden aparte
verklaringen worden pas in tweede instantie in beschouwing genomen. Stuur het formulier met bijlagen
per gewone post, voldoende gefrankeerd naar het aangegeven adres. Er wordt gevraagd drie
verklaringen mee te sturen:
1. Legitimatie
2. Laatste cijferlijst van examen of tentamens; moet je nog eindexamen doen wacht dan met inzenden
tot je de cijferlijst uitgereikt hebt gekregen en stuur die en het diploma mee.
3. Kopie recente belastingaanslag van beide ouders of verzorgers, ook de achterkant waar het
verzamelinkomen (som van inkomen uit Box 1, 2 en 3) is berekend.
Het niet meesturen van één van deze verklaringen leidt onherroepelijk tot een reden om de aanvraag
af te wijzen. Uit de aanvragen selecteert het bestuur er drie voor elke beurs, de collatoren van de
stichting stemmen vervolgens voor één van deze drie kandidaten op de begevingsvergadering in oktober
2017. Het bestuur is gehouden aan de privacywetgeving en inkomen en privé gegevens zijn en blijven
dan ook alleen bekend bij het bestuur. Aan de stemgerechtigde collatoren (56) wordt alleen een globale
omschrijving van de inkomenssituatie gegeven.
Annen, april 2017.

