Beleidsplan van de Schuurman Schimmel - van Outeren stichting:
Doelstelling
Het doel van de stichting is, zoals ook verwoord in de statuten:
“verdienstelijke jonge lieden van beiderlei kunne, die door minder gunstige omstandigheden daartoe
niet in de gelegenheid zouden zijn in staat te stellen hunne studiën op het gebied van wetenschap en
kunst te beginnen of voort te zetten.”
Werkzaamheden
De stichting beschikt over een vermogen dat hoofdzakelijk is voortgekomen uit de nalatenschap van
mevrouw Gerdessen-van Outeren, de weduwe van de heer H.F. Schuurman Schimmel. De stichting
zet zich niet actief in om inkomsten uit giften en subsidies of op andere wijze te verwerven. Aan
studenten die in het verleden door een financiële bijdrage van de stichting zijn gesteund en hun
studie hebben afgerond wordt echter wel verzocht om het werk van de stichting te steunen door
middel van financiële bijdragen. Het bestuur streeft naar de instandhouding van het reële vermogen
op lange termijn en houdt daarbij onder meer rekening met de inflatie. Met betrekking tot het
beheer van het vermogen heeft de stichting een overeenkomst gesloten met een externe
vermogensbeheerder. Het bestuur wordt bij de uitvoering van dit onderdeel van zijn taak
geadviseerd door gerenommeerde financiële adviseurs die lid zijn van de door het bestuur ingestelde
financiële commissie.
De stichting stelt financiële middelen beschikbaar in de vorm van beurzen ten behoeve van studies in
Nederland, stages en bij hoge uitzondering studies in het buitenland. Door middel van de invulling
van een vragenformulier kan een beurs worden aangevraagd. Naast persoonlijke informatie dient
informatie over het studieverloop, de financiële situatie en verklaringen van de betreffende
hoogleraren/docenten en de studentendecaan te worden overgelegd.
Na een eerste selectie van de ontvangen aanvragen door de adjunct-secretaris worden de
voorbereide aanvragen ter beslissing voorgelegd aan de leden van het bestuur. De bestuursleden
komen hiervoor circa tien maal per jaar bijeen.

