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Doelstellingen
- Financiële ondersteuning bieden voor het bekostigen van een studie voor studenten in Nederland
zonder rente.
- Alle studenten een kans bieden die een opleiding volgen om zo een waardevolle bijdrage te leveren
aan de Nederlandse maatschappij.
Stichting iStudiefonds beoogt te allen tijde geen winst te realiseren. Alle activiteiten zijn direct of
indirect hoofdzakelijk gericht op maatschappelijk georiënteerde (onderwijs)activiteiten. Geen
winstoogmerk.
Werkzaamheden van de instelling
Als gevolg van de vervanging van de basisbeurs door het studentenleenstelsel, zijn er specifieke
studenten die vanuit religieuze overtuigingen geen lening aangaan, waaraan een rentecomponent is
gekoppeld. Het alternatief is om (al dan niet fulltime) te werken naast de studie, bij familie of
vrienden renteloos en onderhands een lening te verkrijgen of de opleiding uit te stellen. Omdat al
deze alternatieven vanuit een effectieve en veilig studieaanpak onwenselijk worden geacht, heeft
Stichting iStudiefonds het initiatief genomen om een oplossing te vinden voor dit dilemma waar
relatief veel studenten met een moslimachtergrond mee worstelen. Stichting iStudiefonds is uniek
qua concept als oplossing voor moslims, maar is zeker uniek qua concept in vergelijking met andere
studiefondsen – te vinden in het fondsenboek - welke gericht zijn op specifieke religieuze doelgroep
(e.g. orthodox-joods, protestants)
Stichting iStudiefonds beoogt studenten te stimuleren hun studiepad te vervolgen, en dus niet
onnodig uit te stellen of nog erger, af te stellen. De belangrijkste voorwaarde die iStudiefonds stelt
aan participerende studenten, is dat zij aantoonbaar een waardevolle bijdrage leveren aan de
Nederlandse samenleving middels inzet van hun capaciteit en expertise. Dit fonds is van oorsprong
een initiatief van stichting Onderzoekscentrum Rentevrije Financiële Dienstverlening (ORFD) en werd
in het verleden mede mogelijk gemaakt door de Islamitische Ontwikkelingsbank (IDB), gevestigd te
Saoedi Arabië.
iStudiefonds kan jaarlijks circa drie studenten voorzien van een studentenlening, die na het hebben
van een vaste baan RENTELOOS en in samenspraak afbetaald dient te worden. Immers, de
oorspronkelijk door IDB gedoneerde gelden, blijven hopelijk tot in eeuwigheid rondcirculeren.
Studenten kunnen zelfstandig hun financieringsbehoefte bepalen en onderbouwen, met een
maximum van € 8.000 per jaar. De studenten kunnen een aanvraag indienen via de website:
www.istudiefonds.nl. De student die een aanvraag heeft ingediend, wordt uitgenodigd voor een
interview, waarna het bestuur van iStudiefonds op basis van vastgestelde criteria beoordeelt of de
student qua profiel en omstandigheden in aanmerking komt voor een studiebeurs.

Activiteitomschrijving Kamer van Koophandel
Het verstrekken van rentevrije geldleningen en toelagen aan moslim studenten in het
middelbaar en hoger onderwijs en het organiseren van activiteiten voor die studenten het
ontplooien van activiteiten die direct en indirect gericht zijn op het leveren van toegevoegde
waarde aan en door middel van studenten aan de maatschappij.

Wijze van verwerving van inkomsten
De geldmiddelen bestaan uit schenkingen, sponsorbijdragen, subsidies, legaten, erfstellingen en alle
overige verkrijgingen en baten. Op onderstaande manieren is iStudiefonds dit per heden voornemens
te doen:
•
•
•

Het zoeken naar sponsoren (met name in contact komen met MKB-bedrijven en door
middel van organiseren van bijeenkomsten);
Het werven van particuliere donateurs door gebruik van sociale media;
Het opzetten van crowdfundingsacties.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
Binnen Stichting iStudiefonds is het bestuur gezamenlijk verantwoordelijk voor beheer en besteding
van het vermogen. Tijdens bestuursvergaderingen vindt, op basis van het consent model,
besluitvorming plaats ten aanzien van alle bestedingen van de iStudiefonds. Bij strategische
herzieningen danwel bestedingen van significante omvang (> EUR 1.000) worden de RvT-leden
betrokken ofwel om goedkeuring gevraagd.
In de hoedanigheid van zijn rol, is de penningmeester belast met de uitvoering van de financiële
administratie. Stichting iStudiefonds voert conform de wettelijke vereisten een financiële
administratie. Uit deze administratie blijkt in ieder geval:
• welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling;
• welke bedragen zijn uitgegeven aan eventuele onkostenvergoeding van vrijwilligers (met inbegrip
van leden van het bestuur en raad van toezicht);
• de aard en omvang van de inkomsten van iStudiefonds, welke worden aangewend ten behoeve van
de uitvoering van de doelstelling van iStudiefonds;
• de aard en omvang van het vermogen van iStudiefonds.
De penningmeester rapporteert periodiek aan het bestuur van iStudiefonds over de staat van baten
en lasten en het vermogen.
Aan het einde van het verslagjaar, dat samenloopt met het kalenderjaar, sluit de penningmeester het
financieel boekjaar af en brengt hier een verslag over uit.
Dit verslag bevat in ieder geval een staat van baten en lasten c.q. kasstroomoverzicht en een
balansoverzicht ten aanzien van het verslagjaar.
Het bestuur beoordeelt en accordeert de jaarstukken en keurt de stukken goed, waarna decharge
van de penningmeester volgt. Na de goedkeuring wordt een beknopt overzicht hiervan gepubliceerd
op de website.
In het kader van beheersing, houden zowel de voorzitter als de RvT-leden periodiek toezicht middels persoonlijke internet-bankomgevingen - op alle banktransacties.
Tijdens bestuursvergaderingen vindt, op basis van het consent model, besluitvorming plaats ten
aanzien van alle bestedingen van iStudiefonds.

Gegevens Stichting:
•
•
•
•
•
•
•

•

RSIN:
Stichtingnaam:
Adres:
E-mailadres:
KvK-nummer:
Bankrekening:
Bestuursleden:

853027195
Stichting iStudiefonds
Pieter d’Hontlaan 57, 3541 AS Utrecht
info@istudiefonds.nl
58408177
NL82 ABNA 0408 1796 43
Samet Bagci (voorzitter)
Abderrahim Skori (penningmeester)
Touria El Bojaddaini (secretaris)
Touba Bouchl (bestuurslid)
Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.
Een bezoldiging voor bestuursleden, beleidsbepalers of andere betrokkenen is niet van
toepassing.

Overzicht van inkomsten, bestedingen en vermogen
Financiering aantal studenten
2019:
2020:
2021:

14 studenten
15 studenten
13 studenten

Kasstroomoverzicht 2020

Vermogen 31-12-2020
Openstaande vorderingen
Banktegoeden
Stichtingkapitaal

EUR 87.910
EUR 43.044
EUR 130.953

Kasstroomoverzicht t/m 25-09-2021

Vermogen 25-09-2021
Openstaande vorderingen
Banktegoeden
Stichtingkapitaal

EUR 88.276
EUR 49.105
EUR 137.381

