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 Attentie: de aanvrager dient in Noord- of Zuid-Holland te wonen en de Nederlandse 

nationaliteit te hebben. Deze beperking is statutair bepaald.  

 
Naam,1e voornaam+voorletter(s)  
 
Adres  
 
Postcode en woonplaats  
 
Email 
 
Telefoonnummer 
  

STUDIERICHTING WAARVOOR EEN AANVRAAG WORDT INGEDIEND .  
 
Onderwijsinstelling ……………………………..  

Studierichting ………………………….  

 
Plaats   

   
  Duur   

  
  Aanvangsjaar van de studie .. '                                           Cursusjaar 
 .   

OVERIGE PERSONALIA  
   

Geboortedatum  ........................ Geboorteplaats …………………..  Nationaliteit  ...................... ……….  

Iban rekeningnummer Bank  ...........................  ..........................................................................................  .  

Bent U gehuwd/samenwonend  ....................... Beroep van Uw partner/echtgenoot  ................................ .  

Hebt U kinderen  ......... zo ja hoeveel  ........... Wat zijn de leeftijden van deze kinderen  ..........................  .  

OPLEIDINGEN   
Genoten middelbaar, voortgezet en hoger onderwijs  
s.v.p. invullen bij: 
a. Naam en vestigingsplaats opleidingsinstituut  
b studierichting en/of specialisatie  
c begin- en einddata en of het diploma is behaald.  

a. 

b. 

c. 

 

a. 

b. 

c. 

 

a. 

b. 

c. 

 

zo nodig te vervolgen op een bijlage 

 



STUDIE  

In verband met welke studie of opleidingsonderdeel  

wordt een bijdrage gevraagd?   

Hoelang duurt de studie en voor welke kosten van  

de studie wordt een bijdrage gevraagd?    

Kunt U een aanbevelingsbrief van Uw studieleiding  

overleggen? (gaarne hierbij voegen)    

Is er sprake van een stageperiode? Zo ja, hoe lang?  

WERKERVARING  

Oefent U thans een beroep uit, of werkt U voor bijverdiensten?  

Hebt U vroeger een beroep uitgeoefend, c.q. gewerkt?  

FINANCIËN                                                                                                                                          
Wij verzoeken u een jaarbegroting mee te 
zenden met de volgende specificaties:                       

A. Inkomsten (netto) 

- Inkomen uit arbeid en vermogen 

- Inkomen van Uw echtgenoot of partner  

- Uitkering en/of alimentatie  

- Inkomen uit een beurs of een lening                                                   

- Ouderbijdrage  

 

  

 

B. Uitgaven:  

- kale huur c.q. aflossing/rente eigen woning 

- premie ziektekosten en eventueel andere verzekeringen  

- kosten huishouding  

- kosten voor colleges, examens of boeken  

- reiskosten i.v.m. studie 

- overige kosten 

ANDERE FONDSEN  

Hebt U nog andere fondsen benaderd?  

Zo ja, welke?  

Zijn Uw aanvragen daar gehonoreerd?  

Zo ja, voor welke bedragen?  



AANVULLENDE VRAGEN  

Hebt U zelf nog opmerkingen of toevoegingen,  

welke buiten de bovenvermelde vragen vallen?  

 

 

 

Kunt U referenties opgeven? Zo ja s.v.p. bijvoegen. 

Hoe bent U geattendeerd op het bestaan van  

de Stichting Koningin Sophiafonds?                               

Het curatorium van de Stichting Koningin Sophiafonds verzoekt U deze aanvraag volledig en juist 

in te vullen, te ondertekenen en te dagtekenen. Bij deze aanvraag dienen gevoegd te worden:  

 - een goed gemotiveerde brief van de kandidaat;     

 -  een aanbevelingsbrief van de studieleiding; 

 - de gevraagde bijlagen 

 - indien de studie reeds is aangevangen, een kopie van de studieresultaten;                                                                                                  

Dit formulier met de gevraagde bijlagen terugzenden aan:  

Stichting Koningin Sophiafonds  

De Savornin Lohmanlaan 475  

2566 AL Den Haag  

Aldus naar waarheid ingevuld 

 Plaats                                                                        Datum  

Handtekening van de aanvrager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 

 

Indien u wordt uitgenodigd om uw aanvraag toe te lichten dient u mee te nemen: 

- een legitimatie waaruit blijkt dat u de Nederlandse nationaliteit heeft; 

- kopieën van diploma's en eindcijferlijsten;   

- foto’s van en/of door u gemaakte werkstukken 

 

 

 

Bovenstaand formulier met de bijlagen wordt 7 jaar na indiening vernietigd. 

Gegevens worden slechts aan de leden van het curatorium verstrekt die hierover geheimhouding hebben.  

 

 

Gaarne even bellen over de indieningsdatum i.v.m. de vergadering van het Curatorium 

070 3238406 


