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www.studiefondsplus.nl

Tegen de klippen op
Studiefonds PLUS helpt jongeren die tussen wal en schip vallen,
jongeren die niet ‘standaard’ zijn
omdat ze een achterstand hebben
of een beperking
of omdat ze zonder onderwijs hun land moesten ontvluchten.
Zij komen niet in aanmerking voor studiefinanciering
en vechten tegen de klippen op van maatschappelijke
bezuinigingen.
Deze jonge mensen helpen wij één voor één
aan een nieuw levensperspectief,
mede dankzij onze donateurs.
Helpt u ook mee?
Namens het bestuur,
Françoise Gaarlandt-Kist, secretaris
E: post@studiefondsplus.nl

Helpt u ook mee?
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Helpt u ook mee?
Wat doet Studiefonds Plus?
Studiefonds Plus steunt jongeren die voor studiekosten nergens anders
terecht kunnen. In alle gevallen schiet (semi-)overheidssteun tekort en is
particulier initiatief hun enige redding.
Studiefonds Plus geeft, op grond van ieders persoonlijke omstandigheid,
een kans op educatie en op een nieuw toekomstperspectief.
Studiefonds Plus is afhankelijk van uw sympathie en hoopt op uw donatie.
Voor iedere vorm van support zijn wij dankbaar.

In 2010 is naast het studiefonds PLUS Trade International
opgericht, als leerbedrijf om jongeren te helpen bij het opzetten
van een eigen onderneming. Ook een select aantal ex-vluchtelingen dat kiest voor ‘vrijwillige terugkeer’ is hiermee gesteund.

‘

Word do
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Ismail (31)

12 jaar onzekerheid
eral
‘Ik kan ov echt’
ter

rd donateur
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‘In 1999 vluchtte ik om politieke redenen uit Soedan met als doel de V.S. Maar
bij de overstap op Schiphol begon de
bureaucratische nachtmerrie die mij 12
jaar in Nederland hield, zonder inkomen,
zonder onderwijs.
Mijn ‘dossier’ verhuisde jarenlang van
het ene bureau naar het andere, de
laatste twee jaar lag het onaangeroerd
bij de rechtbank. ‘Een misverstand’. *
Dat ik het nog volhield is dankzij Studiefonds PLUS. Ik haalde het IATA Consultant diploma (International Air Transport
Association). Daarmee kan ik overal ter
wereld terecht.’

* Ismail heeft in september 2011 Neder
land moeten verlaten. Mèt diploma!

Bijdrage Studiefonds Plus

- Cursusgelden IATA Foundation en
Consultant Course
- Computer
- Bemiddeling instanties procedure
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Misha (18)

‘De sfeer waarin ik ben opgegroeid is
jarenlang beheerst door huiselijk geweld. Na ingrijpen van verschillende
hulpverleningsinstanties woon ik nu,
eindelijk, op mezelf. Met behulp van
Jeugdzorg ben ik terecht gekomen in
een leerwerkproject. Ik voel me daar
echt op mijn plaats.
Dankzij Studiefonds PLUS kan ik nu in
mijn eigen tempo een gastvrouwopleiding doen.

Eindelijk zelfstandig

Ik wil heel graag zo snel mogelijk diploma’s halen en zelfstandig worden,
zonder zorgen en zonder schulden.’

cht
e
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l
‘Ik voeplaats’
op mijn

‘

Bijdrage Studiefonds Plus

- Lesgeld Mbo-opleiding
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Eric (27)

‘Tijdens de opleiding dierenverzorging
werd bij mij een ongeneeslijke bind
weefselziekte vastgesteld. Ik was opeens
een ‘jonggehandicapte’. Mijn plan om in
een dierentuin te werken viel in duigen.
Voor de Mbo-opleiding Eco & Wildlife
Studies kreeg ik daarom geen studie
financiering (deeltijdstudie). Iemand die
100 % is afgekeurd krijgt geen kansen
meer.

Droomstage

Door Studiefonds PLUS ben ik nu toch
in mijn tweede jaar en heb zelfs een
droomstage kunnen lopen in Afrika.
Mijn dank is niet in woorden uit te
drukken.’
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Bijdrage Studiefonds Plus

- Garantie lesgelden voor gehele
opleiding
- Aanschaf laptop en printer
- Bijdrage stagereis
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Donaties: een paar voorbeelden
in euro’s
Computerbenodigdheden
- muis
- inktcartridge

10
20

Internetabonnement
- per maand

30

Ov-chip/vervoer
- bus/trein - basistarief + reistijd

100

MS Office pakket + Anti-virus

130

Ambachtelijke vaardigheden Volksuniversiteit
- Stukadoren, metselen of timmeren

185

Computer Basiscursus
- Per onderdeel (Word, Acces of Excel)

315

Basisschoollessen
- Per onderdeel (rekenen, taal of aardrijkskunde)

625

Computer/laptop/printer

850

Europees Computer Rijbewijs (ECDL)

1.700

Autorijlessen incl. theorie- en praktijkexamen

2.250

Middelbaar Beroepsonderwijs
- Deeltijd mbo-opleiding drie jaar Compleet

4.500

Hoger Beroepsonderwijs

8.000
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Vrouw		

Bedrijfsnaam

Email*															

een bedrag per maand van 2					

een bedrag per jaar van 2

te (plaats)

Handtekening

Neem contact met mij op 			
Ik wil een ‘link’ op de site

Fax deze kaart naar 020 624 2000 of stuur zonder postzegel naar Studiefonds Plus, Antwoordnummer 9095, 1000 VV Amsterdam (zie ommezijde)

Plaats

Datum										

Als Bedrijf of Instelling wil ik Studiefonds Plus steunen
Op de volgende wijze 																			
																									

Als Donateur Plus kies ik voor
een gift van minimaal 250 euro per jaar gedurende vijf jaren per notariële akte (zonder notariskosten en fiscaal aftrekbaar)
Ik ontvang graag de daarvoor benodigde formulieren				 Ik wil als Donateur Plus op uw website genoemd worden

ten name van (naam)																	

Ik machtig Studiefonds Plus het hierboven genoemde bedrag af te schrijven van mijn bankrekeningnummer

Als Donateur kies ik voor
een eenmalig bedrag van 2					

* verplicht in te vullen

Neem contact met mij op

Geboortedatum

Als Sympathisant wil ik geld inzamelen voor het fonds (een evenement, actie of online-fundraising)			

Aankruisen indien gewenst

Telefoon								

Plaats*

Achternaam*

Postcode*				

Tussenvoegsel				

Adres*															

Man		

Voornaam of voorletters*								

Ja, ik steun Studiefonds Plus

Studiefonds Plus
Antwoordnummer 9095
1000 VV Amsterdam

Geen
postzegel
nodig

05-10-2011 06:44:51
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Studiefonds Plus - vraag en antwoord
Waarom Studiefonds Plus?
Studiefonds Plus is het laatste toevluchtsoord voor jongeren in Nederland die bij de
bestaande mogelijkheden voor studiefinanciering tussen wal en schip vallen. Iedereen
die recht heeft op onderwijs moet daarvoor ook de (financiële) kans krijgen. Studiefonds Plus helpt onbemiddelde jongeren in moeilijke omstandigheden die nergens
anders terecht kunnen.
Alle jongeren in Nederland krijgen toch studiefinanciering?
Overheidsstudiefinanciering is goed geregeld. Toch kan niet iedereen voldoen aan de
voorwaarden van de ‘standaardstudent’. Een parttime studie bijvoorbeeld wordt niet
voldoende vergoed. Heb je (nog) geen permanente verblijfsstatus of ben je in procedure, dan wordt je opleiding niet vergoed. Praktische vaardigheden om maatschappelijk perspectief en arbeidskans te vergroten vallen niet onder ‘studie’ (bijvoorbeeld
rijlessen, computertraining, ambachtelijke vaardigheden, verbetering niveau van Nederlandse taal voor anderstaligen). Basisschoolvakken voor volwassenen worden niet
vergoed. De overheid gaat ervan uit dat iedereen lagere school heeft. Aanschaf van
maatschappelijk noodzakelijke leermiddelen wordt niet vergoed.
Er zijn toch fondsen voor mensen in nood?
Jazeker, van oudsher bestaan er particuliere of kerkelijke fondsen die goed werk
verrichten. Die fondsen sluiten bijdragen voor onderwijs echter meestal uit. De bij
uitstek op ‘studie’ gerichte fondsen richten zich meestal op ‘hogere opleiding’.
Zo ook de UAF (Stichting voor Vluchteling-Studenten) die ex-vluchtelingen helpt die
‘aantoonbaar’ middelbaar onderwijs hebben gevolgd in hun thuisland. Al deze fondsen
steunen dus niet de lager opgeleide of analfabete jongeren die ook hun toekomst in
Nederland hebben en tot de ‘zwakkeren’ in de samenleving behoren. Waar mogelijk
werkt Studiefonds Plus samen met de bestaande fondsen.
Gehandicapte jongeren krijgen toch al verlichting van studiekosten?
DUO (vroeger Informatie Beheer Groep) geeft weliswaar mogelijkheid tot langere
studieduur maar geen extra financiering voor ‘moeilijke gevallen’. Voor educatie die
niet door DUO wordt gefinancierd is men aangewezen op studiekostenvergoeding
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door bijvoorbeeld het UWV. Vooral door recente tekorten en bezuiniging biedt dit
weinig soelaas voor jongeren die hierop zijn aangewezen.
Kunnen deze jongeren niet gewoon werken om hun studie te verdienen?
Het is een vicieuze cirkel. Juist omdát zij geen geld hebben en geen opleiding of omdát
zij een lichamelijke beperking hebben kunnen zij geen werk vinden. Opleiding/onderwijs moeten voor hen juist de basis leggen om te kúnnen werken.
Wie zijn de aanvragers?
Naast de particuliere aanvragen zijn vanaf de oprichting van het fonds in 2008 ook de
aanvragen door erkende maatschappelijk werkinstanties ten behoeve van hun cliënten zeer opmerkelijk. Hieruit blijkt des te meer de noodzaak van Studiefonds Plus.
Er zijn er velen die tussen wal en schip vallen van de studiefinanciering.
Wat kan ik voor Studiefonds Plus betekenen?
Wij nodigen u van harte uit om donateur te worden of geld voor het fonds in te zamelen (bijvoorbeeld een sponsorloop, actie, verjaardagscadeau, enz.). Ook vrijwillige
diensten of gereduceerde prijzen voor uw leveranties waarderen wij in hoge mate.
Waarom mijn bijdrage aan Studiefonds PLUS?
Bij Studiefonds PLUS bent u er zeker van dat u jonge mensen in uw nabije omgeving
een kans geeft en een nieuw perspectief. Studiefonds PLUS heeft bovendien een
ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling) waarmee uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. Een gift per notariële akte levert zowel de donateur als het studiefonds
een voordeel op. Met uw bijdrage wordt een klein particulier initiatief een groot
succes.
Hoe weet een donateur dat zijn geld goed terechtkomt?
Op grond van het aanvraagformulier worden, vóór toezegging, alle gegevens van de
aanvrager objectief gecheckt. Veelal vindt een persoonlijk gesprek plaats en/of wordt
de aanvraag aan de realiteit bijgesteld. Zo nodig vindt overleg plaats met een maatschappelijk werkinstelling. Het toegezegde bedrag gaat bij voorkeur rechtstreeks naar
de onderwijsinstelling.
Hoeveel geld heeft Studiefonds PLUS per jaar nodig?
Op grond van de huidige trend zal 75.000 tot 100.000 euro per jaar nodig zijn om
deze groep jongeren reële opleidingskansen te geven. De bijzondere nood van de
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cliënten brengt soms extra kosten met zich mee, zoals bijvoorbeeld de extra bijlessen wegens psychische schade (oorlogstrauma), leeftijd of laag leertempo. Ook
is in plaats van voltijd onderwijs (wél van overheidswege gefinancierd) vaak deeltijdonderwijs noodzakelijk door de lichamelijke of psychische beperkingen van de
aanvragers.
Wordt Studiefonds PLUS niet gesubsidieerd?
Nee, het grootste deel van de middelen dat de overheid besteedt om ‘kwetsbare’
jongeren een arbeidsperspectief te bieden ging tot voor kort als subsidies naar werkgevers en reïntegratiebedrijven in plaats van dat zij besteed werden aan educatie van
de betrokkenen zelf. Nu wordt op dit gebied alleen nog maar bezuinigd.
Hoe komt Studiefonds PLUS aan zijn geld?
Het fonds is een initiatief van Françoise Gaarlandt-Kist die als particulier deze groep
jongeren tussen wal en schip van de studiefinanciering heeft opgemerkt en het fonds
een aanloopbedrag heeft meegegeven. Het is de bedoeling dat het fonds op eigen
kracht verder gaat. Zolang er geen subsidie is, zijn sympathie en gulle gaven voor het
fonds van het allergrootste belang.
Helpt Studiefonds PLUS ook buitenlandse jongeren?
Nee, alleen Nederlanders of jongeren met verblijfsdocumenten voor een toekomst
in Nederland. Er zijn twee uitzonderingen: alleen wanneer een buitenlandse student
in een noodsituatie verkeert kan hij/zij een beroep doen op het fonds. Ook helpt Studiefonds PLUS buitenlanders die willen remigreren om een zelfstandig bestaan in het
thuisland te kunnen opbouwen, in samenspraak met IOM (Internationale Organisatie
voor Migratie) en de overheidsdienst Terugkeer & Vertrek (DT&V).
Hoe werkt Studiefonds PLUS in de praktijk?
Studiefonds PLUS toetst de leerplannen van de aanvragers op haalbaarheid en verbetering van zijn/haar maatschappelijk perspectief. Het fonds biedt alleen steun wanneer
er geen andere geldmiddelen voorhanden zijn bij de aanvrager zelf of elders.
Welke studiekosten vergoedt Studiefonds PLUS?
Studiekosten zijn kosten die direct noodzakelijk zijn voor het volgen van een studie.
Studie is iedere vorm van educatie die kan leiden tot verbetering van de maatschappelijke kansen van de aanvrager.
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Doet Studiefonds PLUS alleen schenkingen of geeft men ook leningen?
Beide is het geval. Leningen worden gegeven wanneer aflossing voor zowel studiefonds als cliënt reëel en haalbaar is.
Hoe lang/vaak kan een cliënt een beroep doen op het fonds?
Educatie is vaak een kwestie van maanden of jaren. Studiefonds PLUS commiteert
zich daarom ook voor de duur van de gehele studie, al dan niet samen met andere
fondsen. Het mag immers niet gebeuren dat een kansarme student wegens geldproblemen tussentijds moet afhaken, terwijl een ‘gewone’ student is verzekerd van
studiebeurs- of lening.
Wat moeten cliënten terugdoen wanneer ze geholpen worden?
Studiefonds PLUS streeft ernaar zijn cliënten te ontdoen van de financiële en daardoor vaak psychische lasten waaronder zij meestal al jaren gebukt gaan. Bewust is
daarom gekozen voor een onvoorwaardelijke support (afgezien van de aflossing van
een lening).Wel wordt gevraagd naar een eigen bijdrage in enigerlei vorm. Rapportage
en inzage in de financiën zijn verplicht.
Wat als de studie niet lukt of niet wordt afgemaakt?
Studiefonds PLUS kan nooit een ‘resultaat’ garanderen. Het fonds geeft ‘kansen’ en
‘een nieuw perspectief’.Wanneer een cliënt het toch niet redt wordt in samenspraak
gezocht naar een andere vorm van educatie, die meer haalbaar is.

www.studiefondsplus.nl
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Petra (30)

‘Ik ben gezond en in evenwicht. Dat is
lange tijd anders geweest wegens psychische en lichamelijke problemen.
Ik heb een Vwo-diploma, maar het lukte
me niet een baan te vinden. Alleen vrijwilligerswerk hield mij op de been.
Studiefonds Plus is mijn redding. Zij
zagen mijn potentie om te leren en een
nieuwe opleiding te starten. In 2010 behaalde ik in één jaar mijn propedeuse
Sociaal Juridische Dienstverlening Cum
Laude.
Het bewijst dat ik het dus toch kan!’

Uit de roulatie

t
‘Ik kan hteoch’
dus
Bijdrage Studiefonds Plus

- Garantie voor lesgeld gehele studie
- Bemiddeling financiering bij andere
fondsen
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Bernadette, Drummado en Patrick

e
‘Hartstikk
bedankt’

Drie zeer getalenteerde kinderen in
één gezin. Een unicum dat de ouders,
behalve trots, een financiële last bezorgt
die hun draagkracht ver overschrijdt.
Daarom draagt Studiefonds PLUS, samen met andere fondsen, bij aan de extra kosten voor hun ontwikkeling.
Bernadette (16) speelt viool. Zij zit op
de School voor Jong Talent (SvJT) van
het conservatorium, net als haar jongste broer. Bij masterclasses en cursussen wint ze dikwijls prijzen. Twee keer
al trad zij op als concertmeester.
Patrick (18) is conservatoriumleerling, kreeg bij zijn Havodiploma een 8.5 voor muzikale
vaardigheden en won een aanmoedigingsprijs van het SvJT
Kamermuziekfestival.
Drummado (12) speelde als negenjarige al voor Koningin
Beatrix en cultuurminnaar Joop van den Ende. Hij is 2e en 3e
prijswinnaar van het Interprovinciaal Muziek Concours.
Hij en Bernadette wonnen in 2011 de 3e en 2e prijs van de
Asian International Concerto Competion in Jakarta.

Bijdrage Studiefonds Plus

- Binnen- en buitenlandse masterclasses, muziekconcours en
festivals
- Instrumentenhuur, verzekering en onderhoud
- Bemiddeling fondsenwerving
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Cameron (23)

‘Op dit moment zit ik op de opleiding
Zeevisvaart in Katwijk. Ik had echt
nooit gedacht dat ik zover zou komen.
Ik heb helaas een autismespectrumstoornis en ik woon alleen met mijn
moeder.
Na veel omzwervingen en ervaringen
heb ik tenslotte het besluit genomen
om met nieuwe kracht aan mijn toekomst te gaan werken.

Zeevisvaart

Van Studiefonds PLUS heb ik het vertrouwen gekregen dat ik eerst zo miste.
Met hun steun kon ik naar de zeevaartopleiding. Met goed resultaat.
Zonder het studiefonds weet ik echt
niet waar ik terecht zou zijn gekomen.’

t
‘Ik heb he kregen’
n ge
vertrouwe
Bijdrage Studiefonds Plus

- Lesgelden Scheepvaart- en Transport
College
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Samenwerking
Vrijwilligers/bijlesdocenten/stagiaires
Alasana Barry, Amsterdam
Jawid, Amsterdam
Eefje Blankevoort, Amsterdam
Madelon Boeye, Amsterdam
Jacobine de Brauw, Amsterdam
Alicia Cabrera, Amsterdam
Nathalie Cadogan, Amsterdam
Siyuan Cao, Rotterdam
Yusuf Daramy, Rotterdam
Jurriaan Gaarlandt, Amsterdam
Henkjan Hakkers, Zwolle
Fall Hamed, Amsterdam
Xiao Han, Utrecht
Midalvis Isidora, Amsterdam
Gerhard Jeltes, Amsterdam
Soso Macharashvili
Marijke van Loenen, Enschede
Rafik el Miloudi,Velserbroek
Het Jeanette Noëlhuis, Amsterdam
Annis Noordenbos, Amsterdam
Nkem Orock, Amsterdam
Dorus Schellekens, Amsterdam
Anna Schreuder, Haarlem
Barbara en Rolf Soesman, Zwolle
Bronwyn Tremalio, Amsterdam
Wil van der Vleuten, Den Haag
Samenwerking met andere fondsen
Betsy Perk-opleidingsfonds, Amsterdam
Marti Keuning-Eckhart Stichting
Stichting Christine, Amsterdam
Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van
Renswoude, Den Haag, Delft, Utrecht
Stichting Niks voor niks, Amsterdam
Stichting Markus,Vogelenzang
Onderwijs- of dienstverleners aan cliënten
A12 College, Ede
Albeda College, Rotterdam
Alfa College, Groningen
ANWB Rijscholen, Haarlem e.o.
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British Language Training Centre (BLTC), A’dam
De Nederlandse Handelsacademie, Panningen
Doe-het-Zelfschool, Amsterdam
Dynabyte, hardware en software, Haarlem,
Rotterdam en Tilburg
Empelen & van Dijk, Groenvoorziening, Zandvoort
Erasmus Universiteit, Rotterdam
Fontys Hogescholen, Eindhoven
Fotovakschool, Apeldoorn
Friesland College, Leeuwarden
Hi, KPN, Telfort,Vodafone, abonnementen telecommunicatie
Helicon Opleidingen,Velp
Hogeschool InHolland, Diemen en Rotterdam
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool voor de Kunsten, Amsterdam
Hogeschool West-Nederland voor Vertaler en
Tolk, Den Haag
IATA, Training & Development Institute
‘Ik wil naar Nederland’, NL-taalles, Utrecht en
Heemstede
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM),
Amsterdam
IP Computer Training Centrum, Enschede, Zwolle
James Boswell Instituut, Utrecht
Klezmer Seminar, Israël
Leidse Onderwijsinstellingen (LOI)
Nederlandse Film en Televisie Academie
Nederlandse Academie voor Psychotherapie
iNerds, Amsterdam
NS Personenvervoer, treinvervoer
NTI-Opleidingen (thuisopleidingen),Voorschoten
Open University, U.K.
Platform Vluchtelingen en Asielzoekers, Enschede
PLUS Trade Internationale Handel, Amsterdam
Recroconsult Autosleutelen, Leeuwarden
Regionale Opleidingscentra (ROC), Almere,
Den Haag
ROC Aventus, Deventer
ROC Friese Poort
ROC NOVA College, Haarlem
ROC van Amsterdam
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ROC de Leijgraaf,Veghel
ROC Zeeland
Rijks Universiteit Groningen
SAE (School of Audio Engineering), Rotterdam
Selexyz Studieboeken
Schoevers Opleidingen
School voor Jong Talent Koninklijk Conservatorium, Den Haag
Sint Nicolaas Lyceum, Amsterdam
Stichting Werkgroep Opvang Uitgeprocedeerden
(WOU), Amsterdam
CBE Centre for British English, Rotterdam
Uitgeverij Eenvoudig communiceren, Amsterdam
Uitgeverij Wolters Noordhoff, Groningen
UP-TO Intermediair onderwijs en individuele
studiebegeleiding, Bemmel
Van Dijk Educatie, Kampen
Vervoerbewijzen Nederland BV, strippenkaarten
bus en tram
Volksuniversiteiten, Haarlem en Amsterdam
Vluchtelingenwerk, Den Helder
Werkgeluk, Haarlem
Zadkine, Rotterdam
Hulpverleners die beroep doen op
Studiefonds Plus
Berkel-B, Lochem
Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, leerwerkproject
De Ripper/Kloosterkeuken
JOS Gemeente Rotterdam
CVD Activa-Korenaar, Rotterdam
Fier Fryslân, Leeuwarden
FlexusJeugdplein, (jeugdhulpverlening), Rotterdam
GGZ Friesland
GGZ Noord-Holland Noord
GWCA Leger des Heils, Amsterdam
Humanitas Rotterdam
Kwintes, Blijf van mijn lijf, Amersfoort
Leger des Heils Jeugdzorg&Reclassering
Leger des Heils Thuiszorg Ambulant, Amsterdam
Limor, Crisisopvang De Kei, Leeuwarden
Maatschappelijk werk OLVG, Amsterdam
Maatschappelijk werk Aldeba College, Rotterdam
MEE Amstel en Zaan, (ondersteuning van mensen
met een beperking), Amsterdam
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Stek Jeugdhulp, Rotterdam
Stichting Amarant, Etten Leur
Stichting Firma-Ment, Leeuwarden
Stichting Jeugdformaat, Rijswijk
Stichting Maatschappelijke opvang, Den Bosch
Stichting MJD, Groningen
Stichting RIBW, Purmerend
Stichting Timon, Rotterdam
Decanen hogescholen en universiteiten
Synthese,Venray
UWV-Uitvoeringsinstituut Werknemers
verzekeringen
Verslavingszorg Noord-Nederland
VluchtelingenWerk, Tilburg
Werkgroep Vrouwenondersteuning
Apoyo a la Mujer
Product- en dienstverleners van
Studiefonds Plus
Brugman en van der Zijden, Amsterdam
Fortis Bank, Deventer
De Graaff & Astrid, Haarlem
Ik wil naar Nederland, Aerdenhout
Leenen en Aarnoudse, belastingadviseurs,
Oud-Beijerland
Miranne Kalff, ontwerper
Moolhuijsen, Amsterdam, kantoorapparatuur
Netdata, Amsterdam, systeembeheer
Viking Direct,Venlo, kantoorartikelen
Webstijl BV, Alphen aan de Rijn
Product- en dienstverleners van PLUS Trade
Customs Support, Schiphol
Kleyweg bedrijfsauto’s BV, Den Hoorn (ZH)
Kringloopwinkels Amsterdam,Velserbroek, De
Meerlanden
Routevision, Rijswijk
Toyota Dijksman, Beverwijk
Viking direct, kantoorartikelen,Venlo
Webstijl BV, Alphen aan de Rijn
De Zwart Interieur, Santpoort
Sponsors Studiefonds Plus
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Stichting Studiefonds PLUS
Comité van Aanbeveling
Dr. M. Job Cohen
Drs. Ruud F.M. Lubbers,Voorzitter Stichting voor Vluchteling-Studenten, UAF
Imam G.Yalçin, Geestelijke Verzorging bij Justitie (Penitentiaire Inrichtingen)
Drs. Sander Hilberink, psycholoog, bestuurslid van BOSK Vereniging van
motorisch gehandicapten en hun ouders
Ds. Henk Leegte, predikant Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam
Bestuur
Voorzitter: Mr. A. Joanne Kellermann, directeur De Nederlandsche Bank
Secretaris: Mr. A. Françoise Gaarlandt-Kist, oprichter Studiefonds PLUS
Penningmeester: Josine Stallinga, MA, productmanager Reed Elsevier
Secretariaat
Françoise Gaarlandt-Kist (post@studiefondsplus.nl)
Marijke van Loenen (mjvanloenen@studiefondsplus.nl)
Keizersgracht 117
1015 CJ AMSTERDAM
Tel 020 623 1111
M 06 53611609
Fax 020 624 2000
post@studiefondsplus.nl
www.studiefondsplus.nl
KvK Amsterdam nr. 34302131
Bankrekeningnummer: 89.39.33.732
Stichting Studiefonds PLUS heeft een ANBI-beschikking. Een donatie aan
een Algemeen Nut Beogende Instelling is aftrekbaar van uw belasting.
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