
 

Bestuursverslag 2021 van de Schuurman Schimmel - van Outeren Stichting 
gevestigd Baan 29, te Haarlem  

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in 
Amsterdam onder nummer 41223283. Het fiscaal nummer is 003686334. 
De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). 

Doelstelling 

Het doel van de stichting is, zoals ook verwoord in de statuten: 
“verdienstelijke jonge lieden…, 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 een  
financiële bijdrage. 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 en leningen 
ten behoeve van studies in Nederland, stages en bij hoge uitzondering studies in het 
buitenland. Door middel van de invulling van een digitaal 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 ambtelijk secretaris worden 
de aanvragen ter beslissing voorgelegd aan de leden van het bestuur. De bestuursleden 
komen hiervoor circa tien maal per jaar bijeen. 



Overige werkzaamheden 

De stichting behandelt sinds 2008 ook de aanvragen voor de toekenning van beurzen 
voor de Stichting de Korinthiërs. Hiertoe wordt op kwartaalbasis een bedrag ter 
beschikking gesteld door deze stichting.     
Hiernaast selecteert de stichting op verzoek van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij 
der Wetenschappen, universitaire studenten die een aanvraag hebben ingediend voor 
financiële ondersteuning voor een studie of stage in het buitenland. Aan enkele van deze 
studenten wordt een beurs toegekend uit de aan de Maatschappij toegevallen 
nalatenschap van de heer dr. W. J. E. Voet. Studenten kunnen niet zelf een aanvraag 
doen voor dit Stipendium. 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen. 

Mr. T. W. van Grafhorst                               voorzitter  
Mw. Drs. M. M. G. Pubben                 vice-voorzitter 
Mr. J. A. van den Berg             lid                                    
Prof. Dr. R. Benner     lid     
Drs. M. ter Braak     lid      
Prof. Dr. E. A. de Jong    lid     
Prof. F. C. de Ruiter     lid                                         
Mw. Prof. Dr. C. G. Santing    lid 
Mw. Prof. Dr. Ir. M. P. C. Weijnen   lid     
Prof. Dr. R. C. J. Zwinkels    lid     
   

Medewerkers 

Mw. Drs. B. E. M. Elders    ambtelijk secretaris  
Mw. K. Boeser     secretaresse 

Verslag van de activiteiten 

Het bestuur heeft in het najaar van 2020 besloten voor het jaar 2021 niet het 
gebruikelijke bedrag van € 350.000,- te onttrekken aan het vermogen ten behoeve van 
beurzen voor studenten en kantoorkosten, maar hier, gezien de voortdurende Corona 
crisis en daarbij verwachte economische onzekerheden, uit voorzorg 5% van af te 
trekken. Daarmee was na aftrek van kosten en bijtelling van inkomsten uit stichting de 
Korinthiërs (€ 3.000,-), het Voet Stipendium (€1.350,-) en het oud-beursalen project, 
een bedrag van € 250.192,75 beschikbaar voor beurzen en leningen voor studenten. 

Het jaar 2021 werd wederom beheerst door de wereldwijde Covid-19 pandemie. 
Studenten kwamen hierdoor vaak in financiële problemen. Doordat universiteiten en 
Hogescholen lange tijd geen fysiek onderwijs konden bieden kregen veel studenten te 
maken met studievertraging wat extra studiekosten met zich meebracht. Ook het 



wegvallen van inkomsten uit bijbanen zorgden dit jaar weer voor financiële krapte bij 
studenten.  
Stages en studies in het buitenland konden door de lockdown en beperkte 
reismogelijkheden vaak geen doorgang vinden. Deze werden uitgesteld of er werd naar 
alternatieve, vervangende mogelijkheden gezocht. Dit betekende dat beurzen en 
leningen waar het deze aanvragen betrof slechts onder voorbehoud van doorgang van 
stage en/of studie werden toegewezen.  
Ondanks deze tegenvallende situatie bleef het aantal aanvragen stabiel. Toen in augustus 
reizen naar het buitenland weer beperkt mogelijk werd bleek het zelfs noodzakelijk een 
extra vergadering in te lassen gezien het grote aantal aanvragen voor beurzen voor 
masters in het buitenland  

In 2021 zijn 167 aanvragen voor financiële ondersteuning in de bestuursvergaderingen 
besproken. Aan 95 studenten is daarop een studiebeurs toegekend waarmee een bedrag 
van € 242.592,- was gemoeid. Van dit bedrag is voor € 74.450,- aan 30 studenten een 
lening verstrekt.  
Het bestuur kiest er met name voor een lening in plaats van een gift toe te kennen aan 
studenten die een aanvraag doen voor een universitaire stage welke niet verplicht in het 
buitenland gevolgd hoeft te worden en aan studenten die een relatief lage studieschuld 
hebben en een goed baanperspectief met bijbehorend salaris in de toekomst. Door 10 
studenten werd een aangeboden lening niet aangenomen. De meest genoemde reden 
hiervoor is dat studenten naast hun al oplopende studieschuld geen extra schulden op 
zich willen nemen.  
Een bedrag van € 131.590,- is besteed aan de financiële ondersteuning van 61 studenten 
die een universitaire opleiding volgen, terwijl een bedrag van € 111.002,- is uitgekeerd 
aan 43 HBO kunsten studenten.  
Aan studies in Nederland is dit jaar een bedrag van € 156.772,- uitgegeven en aan 
buitenlandse stages is een bedrag van € 17.100,- besteed.  
Er werden dit jaar 17 beurzen voor een master in het buitenland toegekend voor een 
totaal bedrag van € 68.720,-. Dat is een aanzienlijk aantal meer beurzen dan vorig jaar 
werden toegekend aan studies in het buitenland (toen namelijk aan slechts 5 studenten). 
In de bestuursvergadering werden 58 aanvragen afgewezen.  
Door het secretariaat van de stichting werden 37 aanvragen afgewezen en niet ter 
bespreking aan het bestuur voorgelegd omdat niet werd voldaan aan de door de stichting 
gestelde criteria. Dit was een aanzienlijk lager aantal dan vorig jaar (93). Blijkbaar werpt 
de nieuwe portal zijn vruchten af en is het voor studenten nu duidelijker of zij wel of niet 
in aanmerking kunnen komen voor een beurs bij de stichting. 
Ook in 2021 heeft het bestuur de criteria voor toekenning van giften en leningen 
geëvalueerd en waar nodig, bijgewerkt.  

Ook in 2021 waren er, net als het voorgaande jaar, meer kosten met betrekking tot de 
ICT; de ontwikkeling en bouw van de nieuwe website en portal ten behoeve van verdere 
digitalisering van de werkzaamheden. Met het project werd in 2019 een begin gemaakt 
en in 2021 verder uitgebreid. Vanaf eind 2021 is het hierdoor voor het bestuur mogelijk 
gemaakt digitaal te vergaderen. In 2022 zal deze bestuurdersportal verder worden 
uitgebouwd waardoor het mogelijk zal worden met behulp van de input van de 
ingevoerde gegevens statistieken en analyses te maken. In 2021 is ten behoeve van dit 
digitaliseringsproject € 18.440,- uitgegeven. Het streven is om het ICT project in 2022 af 
te ronden. 
   



Vermogen 

De statuten schrijven niet voor dat bepaalde reserves met beperkte 
bestedingsmogelijkheid worden gevormd. Bij de onttrekking aan het vermogen ten 
behoeve van de verstrekking van beurzen en organisatiekosten houdt het bestuur 
rekening met het verwachte rendement en de verwachte inflatie. Het streven van het 
bestuur is gericht op behoud van het reële vermogen op lange termijn om zo veel als 
mogelijk verzekerd te zijn van de continuïteit van de organisatie. 
Het vermogen is voornamelijk belegd in aandelen en obligaties. Hierbij wordt belegd 
binnen een defensief profiel waardoor het risico beperkt is. 
In 2020 werd het proces gestart om te komen tot een nieuwe vermogensbeheerder. 
Door de Financiële Commissie van de stichting is daartoe een shortlist opgesteld, 
waaruit, na zorgvuldige analyse, eind 2020 een keuze is gemaakt voor een nieuwe 
beheerder te weten Insinger Gilissen. De overgang naar deze vermogensbeheerder is in 
het eerste kwartaal van 2021 afgerond.  
Eveneens is er in 2021 een nieuwe accountant aangesteld (Cramer Accountants en 
Belastingadviseurs uit Haarlem) onder andere ten behoeve van het opstellen van de 
jaarrekening van de stichting. 

Namens het bestuur 


