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Woord van de voorzitter

In de Begevingsvergadering van 2006 mocht ik het voorzitterschap van
het Klaas Tiglerleen op mij nemen. Ruim 10 jaren zijn voorbij waarin
veel gebeurd is in personele sfeer binnen zowel bestuur als kiescollege,
ook in materiële zin. We hebben met u de Statuten in 2011 aangepast
en daarna de overstap naar digitaal werken bijna afgerond. 
Nu vragen wij u om uw e-mailadres om u nog beter en mogelijk vaker
van dienst te zijn en om verlost te zijn van financieel zwaar drukkende
portokosten.

Belangrijkste blijft de opdracht van Klaas Tigler: 
studenten in de gelegenheid stellen gebruik te maken van een studie-
beurs. Sinds de Begevingsvergadering van 2006 hebben dertien stu-
denten korter of langer van een beurs mogen genieten. Voor de laatste
twee van hen loopt de beurs naar verwachting in 2018 af.
Dat stelt ons in staat om weer nieuwe studenten “te begeven”. 
Op 30 september 2017 zal het Kiescollege uit de sollicitanten naar een
beurs (zie de oproep elders in deze Nieuwsbrief) een viertal gelukkigen
selecteren en een aantal op de reservelijst plaatsen. In de Begevings-
vergadering op dezelfde dag maken we de gelukkigen bekend.  

Het organiseren van deze sollicitatie- en selectieronde zo eens in de vijf
jaar vormt, samen met de vergadering van het Kiescollege en de verga-
dering met de “stemgerechtigde afstammelingen”, toch wel het hoogte-
punt voor ons bestuur.

Jaarlijks wijst de Europese Commissie twee steden aan als European
Capital of Culture en voor het jaar 2018 is deze eervolle uitverkiezing
voor Leeuwarden-Fryslân (en het Maltese Valetta). Om aan te sluiten bij
dit bijzondere jaar, zullen de vier Klaas Tigler-beurzen deze keer toege-
kend worden vanaf 1 januari 2018 onder het LF2018 predicaat.

U allen wens ik een bijzonder fijne zomer!

Sipke van der Meulen, voorzitter



OPROEP aan afstammelingen van de erfgenamen van Klaas Tigler die (gaan) studeren aan een
Nederlandse instelling van wetenschappelijk onderwijs en in aanmerking wensen te komen voor een
studiebeurs uit het Klaas Tiglerleen.

Het bestuur van de Stichting Klaas Tiglerleen te Leeuwarden maakt bekend, dat voor afstammelingen van de
erfgenamen van Klaas Tigler m.i.v. het jaar 2018 een aantal studiebeurzen, elk groot €1000,– per jaar,
beschikbaar is.    
Studenten aan een instelling van wetenschappelijk onderwijs in Nederland en degenen die voornemens zijn in
september 2017 een studie aan een instelling van wetenschappelijk onderwijs in Nederland aan te vangen,
kunnen hiernaar solliciteren.

Gegadigden mogen niet ouder zijn dan 28 jaar.

Gegadigden wordt verzocht de volgende gegevens te overleggen:
- een bewijs van inschrijving aan een universiteit (dit kan eventueel worden nagezonden), de studierichting en
de tot dusverre behaalde studieresultaten;

- voor aankomende studenten het diploma dat toegang geeft tot het wetenschappelijk onderwijs en de
bijbehorende cijferlijst (ook deze documenten kunnen worden nagezonden);

- gegevens waaruit de financiële omstandigheden van gegadigden blijken;
- de afstammingsrelatie (zo mogelijk staak en nummer) van de erfgenamen van Klaas Tigler;
- een volledig ingevuld sollicitatieformulier (zie de website www.klaastiglerleen.nl);
- een motivatie waarom de student in aanmerking wenst te komen voor een studiebeurs.

Sollicitatiebrieven met motivatie, vergezeld van een CV en bovengenoemde documenten, 
kunnen tot uiterlijk 15 augustus 2017 worden gericht aan het Bestuur van het Klaas Tiglerleen 
p/a Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden.

De toekenning van de beurzen zal geschieden in Leeuwarden tijdens een besloten ochtendvergadering van
het Kiescollege op 30 september 2017. 
Bekendmaking van de toekenning van de beurzen vindt op dezelfde dag plaats tijdens de openbare
Begevingsvergadering van de stemgerechtigde afstammelingen ‘s middags om 14.00 uur in het
Gemeentecentrum van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden, Wirdumerdijk 20.

UITNODIGING aan de stemgerechte afstammelingen van de erfgenamen van Klaas Tigler 
voor de Begevingsvergadering 2017:

Het bestuur van het Klaas Tiglerleen nodigt u uit om op 30 september 2017 om 14.00 uur bijeen te komen in
het Gemeentecentrum van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden aan de Wirdumerdijk 20 te Leeuwarden.

Op de agenda staat, naast de vaststelling van het verslag van de vergadering van 2011 en een rondvraag, de
bekendmaking van de namen van diegene die door het Kiescollege uitverkoren zijn voor een studiebeurs uit
het Klaas Tiglerleen.

DANKBETUIGING van Lieuwe Zijlstra
Mede met behulp van de bijdragen van het Klaas Tiglerleen heb ik mij zoveel mogelijk op mijn studies sociologie
en filosofie kunnen richten. Met groot succes. Gelijktijdig heb ik twee bachelor en twee masterprogramma’s af
kunnen ronden. De beloning was niet alleen intrinsiek, maar ook extrinsiek; ik ben Student Filosofie van het Jaar
geweest en genomineerd geweest voor Student Sociologie van het Jaar. Voorts ben ik gevraagd voor het
honor’s programma in de bachelor fase en ben ik deelnemer geweest van de Talent Group Groningen. Ik heb de
GUF100-prijs ontvangen en ook heb ik een Huygens Scholarship ontvangen om in het buitenland te studeren. 
Ik heb aan de Yale University gestudeerd. De afgelopen jaren zijn zeer succesvol geweest en daar bouw ik
graag op voort.
Nogmaals dank voor de steun daarin van het Klaas Tiglerleen. 



FINANCIEEL OVERZICHT KLAAS TIGLERLEEN

Toelichting van de Penningmeester
Het kapitaal van het Klaas Tiglerleen is deels belegd in langlopende obligaties met een nog vrij hoog
rendement gelet op de huidige rentestand.
Het nominale bedrag van de obligaties bedraagt per 31 december 2016 €92.874,–, terwijl de bank ons bericht
heeft dat de huidige waarden een bedrag van €138.286,87 zou kunnen opleveren bij verkoop. Door te
beleggen in obligaties heeft de kredietcrisis op het kapitaal van het Leen weinig tot geen invloed gehad.
Daarnaast hebben we nog wat vrij gekomen middelen die tijdelijk op een spaarrekening zijn gezet, wachtend
op een betere belegging, samen met enkele donaties die het Leen heeft mogen ontvangen van enkele
afstammelingen dan wel oud studenten.
Gelet op de jaarlijkse opbrengst zijn wij in staat om aan 4 studenten een pensie te verlenen van €1.000,– per
jaar.
De jaarlijkse kosten zijn betrekkelijk laag; alleen voor een begevingsvergadering lopen deze eenmalig op in
verband met de administratie, advertentie- en portikosten.  Het aantal begevings-vergaderingen en de
daarmee samenhangende kosten kunnen zo veel mogelijk worden beperkt door tijdens een
begevingsvergadering reeds een reservelijst vast te stellen met daarop de namen en de volgorde van die
(kandidaat-)studenten die volgens de vergadering in aanmerking voor een pensie komen in die gevallen dat
de vrijval van een pensie zich voordoet. Een eventuele vrijval zou bijvoorbeeld kunnen ontstaan wanneer een
student met een door het Klaas Tiglerleen toegekende pensie zijn/haar studie staakt.
Met deze laatste papieren nieuwsbrief hopen wij in de toekomst een behoorlijke besparing te maken op deze
kosten en de aanlevering via het digitale net.
Het negatieve resultaat in de jaren 2010, 2011 en 2012 is voornamelijk toe te schrijven aan de kosten van de
nieuwsbrief en de daar op volgende aanpassingen door de administrateur.
De oproep om een donatie te geven aan het Leen heeft tot nu toe totaal €2000,– opgeleverd, 
Dus wederom een oproep aan een ieder die daar toe in staat is, maak een donatie over, zodat het Leen ook in
de toekomst meerdere studenten met een financiële bijdrage kan helpen.
Van 2 studenten loopt nog een pensie, die in de loop van 2018 zullen aflopen.

DANKBETUIGING van Bonne Mulder
Ik wil in ieder geval de stichting Klaas Tiglerleen écht ontzettend bedanken, want de beurs was echt een
ontzettende steun tijdens mijn studie en heeft het in veel opzichten veel makkelijker gemaakt om mijn studie
door te komen op een goede en positieve manier! 

Donaties
Het Klaas Tiglerleen is voor het kunnen uitgeven van studiebeurzen afhankelijk van de baten verkregen uit het
beheer van het vermogen en van eventuele donaties, erfstellingen en legaten.

Mocht u een donatie willen doen, dan kan dat op de bankrekening van het 

Klaas Tiglerleen te Leeuwarden:
NL71ABNA0580138240

JAAR KAPITAAL OPBRENGST PENSIES KOSTEN SALDO
2010 112.874 7693 4750 3586 -643

2011 112.874 7564 5000 3449 -889

2012 113.374 7550 4750 3120 -320

2013 113.374 6948 5000 1678 270

2014 113.374 6920 4500 1825 595

2015 113.374 6869 4500 1760 609

2016 113.374 6778 2750 1441 2587

2017 113.374 6900 2000 5700 -800

2018 113.374 6900 6000 2200 -1300



VACATURE in staak F van het Kiescollege
Het Klaas Tiglerleen kent een zestal familie “staken” als zijnde de afstammelingen van de erfgenamen van
Klaas Tigler, stichter van ons Leen.
Per staak is er een vertegenwoordiger benoemd, die in die hoedanigheid deel uitmaakt van het Kiescollege.
Het Kiescollege heeft onder andere de zeggenschap over het toedelen van de studiebeurzen die het Klaas
 Tiglerleen verstrekt. Zie voor meer achtergrondinformatie ook www.klaastiglerleen.nl

Recent heeft de heer Rob Pottinga, vertegenwoordiger van staak F wegens emigratie te kennen gegeven uit
het Kiescollege te willen treden. Hij heeft aan het bestuur voorgesteld dat zijn neef Anton Pottinga zijn zetel in
het Kiescollege over zou kunnen en willen nemen.

Statutair is het aan de stemgerechtigde leden van staak F, om een drietal kandidaten voor te dragen waarover
gestemd dient te worden. Het bestuur kan echter ook instemmen met de voordracht van één door u allen
gedragen kandidaat, zijnde de heer Anton Pottinga.
De belasting voor een staakvertegenwoordiger is in tijd veelal beperkt tot één maal in de vijf jaar het bijwonen van
de vergadering van het Kiescollege en aansluitend de Begevingsvergadering. Deze beide bijeenkomsten vinden
op een zaterdag plaats in Leeuwarden. De eerstkomende bijeenkomsten vinden plaats op 30 september 2017.

Indien wij (info@klaastiglerleen.nl) binnen vier weken na het verschijnen van deze Nieuwsbrief geen
tegenkandidaat van u vernomen hebben, gaan wij er van uit dat u met de benoeming van de heer Anton
Pottinga in kunt stemmen.

DIGITALE BERICHTGEVING, doorgeven e-mailadres
Deze laatste analoge Nieuwsbrief is bedoeld voor alle op dit adres wonende afstammelingen van de
erfgenamen van Klaas Tigler.
Graag vraagt het bestuur uw aandacht voor het volgende:
Gezien de steeds hoger wordende portokosten, het oplopende aantal postadressen en de geringe inkomsten
heeft het bestuur van het Klaas Tiglerleen besloten om in het vervolg alle correspondentie van het leen via
electronische berichten (e-mail en website) te verspreiden. Zulks in overeenstemming met artikel 9 van de op
30 oktober 2011 gewijzigde statuten van het leen.

Het is daarom in uw belang ervoor zorg te dragen dat het juiste e-mailadres bij de administratie van het Leen
bekend is. Alleen dan bent u, ook in de toekomst, verzekerd van toezending van Nieuwsbrieven en overige
correspondentie.
Een vriendelijk verzoek om uw e-mailadres goed te noteren. Wilt u lettertekens, hoofdletters, kleine letters,
underscore enzovoort dubbel controleren op juistheid?

Gegevens betreffende zaken als geboorte, overlijden en verhuizing, waarvan u denkt dat ze voor het Klaas
 Tiglerleen van belang zijn, kunt u op dezelfde wijze blijven doorgeven.
Het door u genoteerde postadres moet overeenstemmen met het bij het Klaas Tiglerleen bekende adres.
 Alleen zo kan uw e-mailadres worden gekoppeld aan uw postadres, zie voorkant enveloppe.

Voor-/achternaam:
e-mailadres:            
Geboortedatum:                                                        Staaknummer:
Voornamen vader:                                                    Naam moeder:
Straatnaam:
Postcode:                                                                  Huisnummer:  
Woonplaats:  

info@klaastiglerleen.nl                                            of per post naar:
                                                                                   Administratie Klaas Tiglerleen
                                                                                   p/a Wirdumerdijk 18
                                                                                   8911 CD Leeuwarden
                                                                                   The Netherlands


