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Doelstelling en kernactiviteiten van de stichting 
 
De Stichting Steunfonds Rijn IJssel heeft ten doel: 

• Het financieel ondersteunen van deelnemers van de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum 
Arnhem/Rijn IJssel, die om financiële redenen anders niet in staat zijn om een opleiding te 
volgen c.q. te voltooien; 

• Het verlenen van materiële steun aan niet-subsidiabele onderwijs-, onderwijsondersteunende 
en overige activiteiten van die stichting; en  

• Het daartoe verwerven, beheren en aanwenden van vermogen ten behoeve van het onderwijs 
aan de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem/Rijn IJssel. 

 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

• Het verkrijgen, beheren en aanwenden en ter beschikking stellen van register- en niet-
registergoederen; 

• Het verkrijgen en beheren van gelden; 
• Het verstrekken van financiële bijdragen; 
• Het verrichten van al hetgeen tot het bereiken van het doel van de stichting bevorderlijk kan 

zijn. 
 
 
Samenstelling van het Bestuur 
 
Het bestuur van de stichting bestaat in uit 5 leden. In onderstaand schema zijn de namen en 
hoofdfuncties weergegeven.  
 

Functie in bestuur Naam Hoofdfunctie bij Rijn 
IJssel 

Voorzitter vanaf 1 aug 2017 Dhr. P.G.H.M. de Krijger Geen (onafhankelijk) 
Secretaris vanaf 1 juli 2016 Mw. L.C. van Straaten Loopbaancounselor 

studentzaken  
Penningmeester vanaf 1 maart 
2017 

Dhr. T.S. Rooijakkers Administrateur 

Lid vanaf 1 januari 2021 Mw. K.F.M. Willemse-Twijnstra Teamleider 

Lid vanaf 1 aug 2016 Mevr. M.E.A.A. van Kerkhof Trajectbegeleider  
 

 
Het bestuur van de stichting wordt administratief ondersteund door mevrouw M. de Rijter. 
 
 
 
Het beheer van het vermogen 
 
Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door: 

• Subsidies en donaties; 
• Schenkingen, erfstellingen en legaten; 
• Alle andere verkrijgingen en baten. 

 
Het eigen vermogen van de stichting bestaat voor 100% uit algemene reserve. Deze algemene 
reserve is geïnvesteerd in de aanwezige en vrij ter beschikking van de stichting staande voorraad 
liquide middelen. De stichting beheert haar vermogen op solide wijze.  
 
 
 



De werving van gelden 
 
Ook voor de komende periode blijft het bestuur zich inzetten voor het werven van extra gelden.  
Zowel nieuw personeel als huidig personeel in dienst van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum 
Arnhem/Rijn IJssel zal worden gewezen op de mogelijkheid om maandelijks een vast bedrag van het 
netto salaris automatisch te laten inhouden en via de salarisadministratie over te laten maken op het 
rekeningnummer van het steunfonds. 
 
Door verslechtering van de financiering is de Stichting Steunfonds Rijn IJssel genoodzaakt 
samenwerking en afstemming te zoeken met andere fondsen in de regio die als doel hebben mensen 
- financieel - te ondersteunen ten behoeve van het volgen van onderwijs. In dit kader zijn er inmiddels 
donaties ontvangen van de Dullertsstichting en de Gemeente Arnhem. 
 
 De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van de minister van OC en W met de oprichting 
van een MBO-studentenfonds. De activiteiten en doelgroepen van het MBO-studentenfonds staan 
beschreven in de beleidsnotitie MBO-studentenfonds van Rijn IJssel. Deze notitie is door het bestuur 
van Rijn IJssel vastgesteld op 11 november 2021. Het MBO-studentenfonds zou op termijn de 
activiteiten van Stichting Steunfonds Rijn IJssel kunnen ondersteunen. 
  
Het onderzoeken van nieuwe vormen van fondswerving is doorlopend aandachtspunt. Het is wenselijk 
om te onderzoeken of een verder gaande, meer structurele samenwerking met de gemeente en de 
Arnhemse Stichtingen zoals de Dullertsstichting en Stichting het Burger en Nieuwe Weeshuis tot de 
mogelijkheden behoort.  
 
 
De besteding van het vermogen 
 
Stichting Steunfonds Rijn IJssel doet, ten gunste van deelnemers en/of activiteiten waarvoor een 
steunaanvraag door het bestuur is gehonoreerd, uitsluitend uitkeringen aan de Stichting Regionaal 
Opleidingen Centrum Arnhem/Rijn IJssel. Hiertoe worden niet gerekend de gebruikelijke ten laste van 
de stichting komende administratie- en beheersuitgaven. 


