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K L A A S   T I G L E R L E E N ,   L E E U W A R D E N. 
 
Reglement ten behoeve van de registers en de toekenning van een studiebeurs. 
 
WERKZAAMHEDEN 
 
Artikel 1. 
Het bestuur dient zorg te dragen voor: 

a. het bijhouden van de registers; 
b. onderzoek van sollicitanten voor een beurs; 
c. mededelingen aan stemgerechtigde afstammelingen; 
d. het bijeenroepen van vergaderingen; 
e. uitbetaling van toegekende studiebeurzen; 
f. al het overige waartoe het verplicht is, ingevolge dit reglement. 

 
REGISTER VAN AFSTAMMELINGEN. 
 
Artikel 2. 
Het bestuur draagt zorg, dat een register wordt aan- en bijgehouden, waarin staaksgewijs 
worden ingeschreven de namen van hen, die van hun afstamming van de erfgenamen van de 
stichter of  van de met hen in 1844 gelijkgestelden hebben doen blijken, door overlegging van 
de akten van geboorte, huwelijk en overlijden of zodanige stukken, welke naar het oordeel van 
het bestuur, gelijkwaardig kunnen worden geacht. 
Deze akten en stukken blijven als bijlagen van het register bewaard. 
In dit register wordt aangetekend: 

1. naam, mailadres, adres en woonplaats van betrokkenen; 
2. datum en plaats van geboorte; 
3. afstamming; 
4. naam van de echtgeno(ot)te; 
5. datum en plaats van overlijden; 
6. namen, adressen en mailadressen van hun voogden; 
7. de stemgerechtigheid van de afstammelingen. 

 
Alle mededelingen als bedoeld in dit reglement kunnen worden gedaan door middel 
van een in geschrift weergegeven elektronisch bericht (email), tenzij anders 
aangegeven. 
 
Artikel 3. 
Het register als bedoeld in artikel 2 dient bij elke vergadering van stemgerechtigde 
afstammelingen aanwezig te zijn. Het bestuur verleent belanghebbenden die dit, hetzij ter 
vergadering, hetzij tussentijds verlangen, inzage ervan, mits onder de nodige voorzorgen en op 
de door het bestuur te bepalen plaats en tijd. 
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OPROEPING VAN SOLLICITANTEN. 
 
Artikel 4. 
1.  Zodra een der studiebeurzen is opengevallen, zal het bestuur dit zo spoedig mogelijk, als 

dit redelijkerwijze, alle omstandigheden in aanmerking genomen, verwacht mag worden 
bekend maken, door hiervan mededeling te doen in de Leeuwarder Courant. 

     Tegelijkertijd ontvangen alle stemgerechtigde afstammelingen, voor zover hun (mail)adres 
aan het bestuur 

      bekend is, een circulaire van gelijke inhoud. 
2.   Het bestuur zal in deze mededeling in het kort de eisen vermelden, waaraan de sollicitanten 

naar een studiebeurs moeten voldoen en geeft daarin aan de tijd waarbinnen de sollicitaties 
moeten zijn ingezonden, alsmede het adres van de secretaris van de stichting. 

3.   Indien geen sollicitant zich aanmeldt of geen van de sollicitanten voldoet aan de in dit 
reglement gestelde eisen, zal het bestuur, binnen twaalf maanden na het bekend worden 
daarvan, een nieuwe oproep doen, op dezelfde wijze als in het eerste lid bedoeld. 

 
VEREISTEN. 
 
Artikel 5 
1.  Voor een studiebeurs kunnen alleen in aanmerking komen studenten aan een Nederlandse 

instelling van  wetenschappelijk onderwijs en zij, die in het bezit zijn  van een diploma of 
getuigschrift, rechtgevende op het volgen van onderwijs aan een Nederlandse instelling van 
wetenschappelijk onderwijs. 

2.  De studenten moeten overleggen het bewijs van hun inschrijving als student. Zij, die nog 
niet als student staan ingeschreven, moeten de in het eerste lid genoemde stukken 
overleggen, vergezeld van de cijferlijst behorende bij het diploma of getuigschrift. Zij, die 
reeds hun studie hebben aangevangen, moeten hun tot dusverre behaalde studieresultaten 
vermelden. Daarnaast  moeten sollicitanten gegevens overleggen waaruit hun financiële 
omstandigheden blijken.  Het bestuur is bevoegd hierover nadere inlichtingen in te winnen. 

3.  De sollicitanten  moeten voorts voldoen aan de volgende eisen: 
    a. dat zij op de uiterste datum van aanmelding niet ouder zijn dan 28 jaar; 
     b. dat zij niet studeren in de Rooms Katholieke godgeleerdheid of krijgswetenschappen, 
     dan wel zich daarop voorbereiden. 
 
 
 
LIJST VAN SOLLICITANTEN. 
 
Artikel 6. 
Binnen één maand na de uiterste datum van aanmelding, wordt door het bestuur een alfabetische 
lijst van sollicitanten, welke aan de gestelde voorwaarden voldoen, vergezeld van de 
beschikbare gegevens, welke van belang kunnen zijn bij de keuze van de sollicitant, 
vertrouwelijk beschikbaar gesteld aan het kiescollege, als bedoeld in artikel 7. De alfabetische 
lijst – zonder de bijbehorende gegevens – wordt in de vergadering , bedoeld  in artikel 13 van de 
statuten,  aan de aanwezige stemgerechtigde afstammelingen uitgereikt. 
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Artikel 7. 
De toekenning van een studiebeurs vindt plaats door een kiescollege, bestaande uit zes 
vertegenwoordigers van de stemgerechtigde afstammelingen en drie bestuursleden. 
 
Artikel 8. 
De vertegenwoordigers, als bedoeld in artikel 7, worden door de stemgerechtigde 
afstammelingen uit hun midden benoemd. 
Deze benoeming vindt schriftelijk en per staak plaats, waarbij uit elke staak één  
vertegenwoordiger wordt benoemd, met dien verstande dat uit de gecombineerde staken 1, 2 en 
3, in het vervolg aan te duiden met staak B, slechts één  vertegenwoordiger wordt benoemd. 
Zij worden benoemd voor een periode van vijf jaar en kunnen telkenmale voor een gelijke 
periode worden herbenoemd.  
Van elke benoeming  wordt mededeling gedaan aan de stemgerechtigde afstammelingen in de 
desbetreffende staak, voor zover hun adres aan het bestuur bekend is. 
Bij het tussentijds ontstaan van een vacature in het kiescollege volgt verkiezing van een nieuwe 
vertegenwoordiger, die zitting heeft voor een gelijke periode. 
De leden van het bestuur hebben ambtshalve zitting in het kiescollege. 
 
Artikel 9. 
1.  Het bestuur dient tenminste vier maanden voor het verstrijken van een zittingsperiode, dan 

wel zo spoedig mogelijk na het ontstaan van een vacature, bericht te doen aan alle 
stemgerechtigde afstammelingen in de staak, voor zover hun  (mail)adres aan het bestuur 
bekend is, inhoudende de mededeling, dat na een termijn van drie maanden een verkiezing 
dient plaats te vinden van een vertegenwoordiger in het kiescollege. 

2.  Tenminste 10 stemgerechtigde afstammelingen uit één en dezelfde staak of zo er in één 
staak minder dan 20 stemgerechtigde afstammelingen zijn, de helft van het aantal 
stemgerechtigde afstammelingen, hebben het recht – binnen  één maand na deze 
mededeling – een kandidaat op te geven aan het bestuur, onder overlegging van een 
schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat bij verkiezing de benoeming tot lid van het 
kiescollege wordt aanvaard. 

3.  Het bestuur zal uiterlijk twee maanden na de eerste aankondiging als genoemd in het eerste 
lid een voordracht uit laten gaan aan alle stemgerechtigde afstammelingen in de 
desbetreffende staak, voor zover hun (mail)adres aan het bestuur bekend is, inhoudende de 
namen van hen die kandidaat zijn gesteld. 

     Mochten er geen drie kandidaten zijn voorgedragen, dan zal het bestuur de voordracht 
aanvullen tot dit aantal met de namen en adressen van stemgerechtigde afstammelingen, 
die zich tegenover het bestuur bereid hebben verklaard zitting te nemen in het kiescollege. 

    Indien in de desbetreffende staak het aantal stemgerechtigde afstammelingen, waarvan het 
(mail)adres bij het bestuur bekend is, minder dan 20 bedraagt, dan kan het bestuur volstaan 
met aanvulling tot twee kandidaten. 

4.  Stemgerechtigde afstammelingen dienen hun stem schriftelijk uit te brengen binnen één 
maand na de datum waarop de voordracht door het bestuur is verzonden. 
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TOEKENNING STUDIEBEURS. 
 
Artikel 10. 
1.  De stemming over de toekenning van een studiebeurs door het kiescollege, als genoemd in  
     artikel 7, vindt, binnen drie maanden na de uiterste datum van aanmelding, als volgt plaats: 
      a. het kiescollege wijst een studiebeurs toe aan een sollicitant, die de gewone meerderheid 

 van het aantal uitgebrachte stemmen heeft verkregen; 
     b. indien bij de eerste stemming niemand van de sollicitanten de gewone meerderheid 

 verkrijgt, volgt een tweede stemming; 
      c. indien ook na de tweede stemming geen sollicitant de gewone meerderheid verkrijgt, 

 volgt loting. 
2.  Dezelfde procedure als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt gevolgd voor de 

tweede studiebeurs en zo vervolgens al naar gelang van het aantal toe te wijzen 
studiebeurzen. 

3.  Nadat alle beschikbare studiebeurzen zijn toegewezen, wordt dezelfde procedure nogmaals 
gevolgd voor ten hoogste vijf sollicitanten, die niet voor een beurs in aanmerking zijn 
gekomen en die op een  reservelijst worden geplaatst, waaruit het bestuur kan putten indien  
de studie door een begiftigde niet wordt aangevangen of tussentijds wordt gestaakt. 

 
BEDRAG EN UITBETALING VAN DE STUDIEBEURS. 
 
Artikel 11. 
De studiebeurs bedraagt tenminste  €  1.000,--  per jaar, gedurende maximaal 84 aaneengesloten 
maanden. Mochten door onvoorziene omstandigheden de inkomsten van de stichting zodanig 
verminderen, dat iedere begiftigde de studiebeurs niet ten volle kan ontvangen, dan zullen alle 
begiftigden zich een evenredige vermindering van hun studiebeurs moeten laten welgevallen. 
In dat geval zullen openvallende studiebeurzen eerst weer worden toegekend, wanneer de 
inkomsten van het leen toelaten de lopende studiebeurzen weer ten volle uit te keren. 
 
Artikel 12. 
Indien naar het oordeel van het bestuur, de inkomsten van de stichting toelaten het aantal  
studiebeurzen te vermeerderen, zal zo spoedig mogelijk overgegaan worden tot de oproeping 
van sollicitanten op de wijze als genoemd in artikel 4. 
 
Artikel 13. 
1.  De uitbetaling van de studiebeurs geschiedt om de drie maanden onder voorwaarde dat de  
    begiftigde een verklaring overlegt, waaruit blijkt dat in dat tijdvak werkelijk is gestudeerd    
       en welke resultaten ( in de vorm van met goed gevolg afgelegde tentamens/examens e.d.)   
       in dat tijdvak zijn verkregen. 
2.    Bij gebreke van een zodanige verklaring , zal de beurs over dat tijdvak niet worden   
       uitgekeerd, tenzij de begiftigde aantoont, dat hij of zij wegens dringende redenen niet in   
       staat is geweest deze verklaring tijdig te overleggen. 
3.    De niet uitgekeerde gelden vervallen aan de stichting wanneer niet aan de voorwaarden,   
       genoemd in het eerste of tweede lid van dit artikel, is voldaan. 
4.    Stage, behorende bij de studie, wordt niet als onderbreking van de studie beschouwd.   
       Tijdens de stageperiode dient de begiftigde eveneens de in het eerste lid bedoelde   
       verklaring te overleggen. 
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Artikel 14. 
Alle schikkingen tussen de stemgerechtigde afstammelingen, begiftigden of derden, met het 
doel de inkomsten van de stichting, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect aan een ander dan 
de begiftigde ten goede te doen komen, zijn verboden. 
Mocht een dergelijke schikking blijken, dan zal de begiftigde van het genot van de stichting 
vervallen zijn en in het vervolg, evenmin als zij, die aan de schikking hebben meegewerkt, of 
ten behoeve van wie zij is geschied tot begiftigde benoembaar zijn. 
 
DUUR VAN HET GENOT VAN DE STUDIEBEURS. 
 
Artikel 15. 
Het genot van de studiebeurs gaat in op de eerste dag van de maand, volgende op die van de 
toekenning. 
Voor de berekening van de studiebeurs wordt het jaar op 360 dagen en de maand op 30 dagen 
gesteld. 
 
Artikel 16. 
Behoudens het bepaalde in artikel 11 eindigt het genot van de studiebeurs met ingang van de 
eerste dag van de maand, volgende op die, waarin: 
a. de begiftigde overlijdt; 
b. de leeftijd van  29 jaar wordt bereikt; 
c. de studie is voltooid;  
d. de studie wordt gestaakt; 
e. de overlegging van de verklaring bedoeld in artikel 13, eerste lid, gedurende een geheel jaar 
    achterwege is gebleven. 
 
REGISTER VAN BEGIFTIGDEN. 
 
Artikel 17. 
Het bestuur houdt een register bij van alle begiftigden van de stichting, onder vermelding van: 
a. naam en voornaam; 
b. geboorte datum   en –jaar;  
c. mailadres, adres en woonplaats; 
d. de onderwijsinstelling waar het onderwijs wordt genoten, onder vermelding van de faculteit. 
 
SLOTBEPALING. 
 
Artikel 18. 
Dit reglement wordt op aanvraag kosteloos ter beschikking gesteld aan de stemgerechtigde 
afstammelingen. 
 
Dit reglement is goedgekeurd door gedeputeerde staten van Friesland d.d. achttien oktober 
tweeduizend tien. 
 
 
 


