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Woord van de voorzitter
In deze nieuwsbrief sta ik stil bij datgene wat ons sinds 2017 bezig heeft gehouden:
Natuurlijk is dat het wel en wee van onze beneficianten.
Maar liefst vijf van hen studeerden af in het jaar 2019! De andere drie hopen in het
jaar 2021 af te studeren. En dat is dan weer aanleiding om op zoek te gaan naar
nieuwe kandidaten voor een beurs uit ons Leen.
Recent ontvingen wij bericht van het overlijden in 2018 van één van de langst
zittende leden van het Kiescollege, de heer Hugo Jan van der Kaay.
Hij vertegenwoordigde familie-staak B.
Begin 2019 overleed vrij plotseling onze ontvanger, de heer Rindert van Buren.
Hij maakte meer dan 25 jaar deel uit van ons bestuur.
In het voorjaar van 2019 is hij opgevolgd door de heer Johannes Deelstra.
In deze Nieuwsbrief stelt hij zich aan u voor.
Verder hebben de heer Femme Gaastra (Kiescollege staak C), mevrouw Ytie van
der Schaaf (Kiescollege staak D) en Syb Hulshoff (onze administrateur) te kennen
gegeven om persoonlijke reden het Leen te willen verlaten.
Verderop in deze Nieuwsbrief leest u de oproep aan (tegen)kandidaten voor het
Kiescollege uit de familiestaken B, C en D. Het bestuur zal zelf voorzien in de
opvolging van de functie administrateur.
Belangrijkste taak voor ons blijft de opdracht van Klaas Tigler: studenten in de
gelegenheid te stellen gebruik te maken van een studiebeurs.
Op 25 september 2021 zal het Kiescollege uit de sollicitanten naar een beurs (zie
de oproep elders in deze Nieuwsbrief) een aantal (aanstaande) studenten
selecteren.
In de Begevingsvergadering op dezelfde dag maken we de gelukkigen dan
bekend.
Het organiseren van deze sollicitatie- en selectieronde zo eens in de vier jaar vormt,
samen met de vergadering van het Kiescollege en de vergadering met de
“stemgerechtigde afstammelingen”, toch wel het hoogtepunt voor ons bestuur.
Wij wensen u allen een bijzonder fijne zomer toe!
Sipke van der Meulen
Jelle Krol
Johannes Deelstra

voorzitter
secretaris
penningmeester

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 2022 een nader te bepalen aantal, doch ten
minste twee, studiebeurzen, elk groot € 1000,-- per jaar, beschikbaar is.
Studenten aan een instelling van wetenschappelijk onderwijs in Nederland en degenen die
voornemens zijn in september 2021 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 29 augustus 2021 per gewone post worden gezonden naar 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 25 september 2021.
Bekendmaking van de toekenning van de beurzen vindt op dezelfde dag plaats tijdens de
openbare Begevingsvergadering van de stemgerechtigde afstammelingen 's middags om
13.00 uur in het Gemeentecentrum van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden aan de
Wirdumerdijk 20 te Leeuwarden.

UITNODIGING aan de stemgerechtigde afstammelingen van de erfgenamen van Klaas Tigler
voor de Begevingsvergadering 2021:
Het bestuur van het Klaas Tiglerleen nodigt u uit om op 25 september 2021 om 13.00 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 2017 en een
rondvraag, de bekendmaking van de namen van diegene die door het Kiescollege uitverkoren zijn
voor een studiebeurs uit het Klaas Tiglerleen. Ook wisselen we graag met u van gedachten of, en
zo ja hoe, we aandacht kunnen schenken aan het jaar 2024 wanneer het 300 jaar geleden is dat
Klaas Tigler geboren werd .

FINANCIEEL OVERZICHT KLAAS TIGLERLEEN

JAAR
2015
2016
2017
2018
2019
2020

KAPITAAL
162.065
163.584
155.792
150.408
147.650
144.118

OPBRENGST
6.869
6.778
6.980
6.626
6.665
6.608

PENSIES
4.500
2.750
2.000
5.500
3.250
2.750

KOSTEN
1.760
1.441
4.915
1.380
876
844

SALDO
609
2.587
65
-/-254
2.539
3.014

Toelichting van de nieuwe Penningmeester:
In het voorjaar van 2020 ben ik na het onverwacht overlijden van de heer Van Buren door Jelle
Krol benaderd met de vraag of ik ontvanger wilde worden van stichting Klaas Tiglerleen. Na wat
meer tekst en uitleg over wat het Tiglerleen nu precies doet en inhoudt, heb ik de functie aanvaard.
Ik ben Johannes Deelstra, 48 jaar en vader van Hielke, Bente en Lotte. Zelf woon ik in
Leeuwarden en ik heb een relatie met Karin waardoor ik ook regelmatig in Sint Annaparochie ben
op it Bildt. Ik ben sinds 2018 werkzaam als financieel adviseur bij de gemeenten Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel die intensief met elkaar samenwerken. Daarvoor heb ik lange tijd in het
bankwezen gewerkt. U ziet dat ik vanuit mijn functies de nodige affiniteit heb met cijfers en
financiën. Ik hoop mijn functie bij stichting Klaas Tiglerleen nog lange tijd met veel plezier in te
kunnen vullen!
Financiën 2015-2020
De stichting staat er financieel gezond voor. Een paar opvallende zaken: de stichting kent een
stabiel inkomen en heeft steeds een batig saldo en toch ziet u het kapitaal teruglopen. Dit wordt
veroorzaakt doordat het kapitaal van de stichting grotendeels is belegd in hoogrentende
Staatsobligaties (7,5% en 5,5%) waarvan het grootste deel in 2023 wordt afgelost. Het koers effect
van deze obligaties zorgt voor het dalende kapitaal van de stichting. In verband met de sterk
veranderde spaar- en beleggingsmarkt is het niet makkelijk om een dergelijk hoog rendement
opnieuw te realiseren. Bij een laag risicoprofiel is een rendement van 2-3% al een uitdaging. De
opbrengsten van de stichting zullen daarom na 2023 duidelijk lager zijn en dat heeft daarom direct
gevolgen voor het aantal uit te geven studiebeurzen.

In 2021 zullen de kosten in verband met de begevingsvergadering weer relatief hoog zijn. De
structurele beheerskosten zijn iets lager, onder andere omdat de ontvanger afziet van een
vergoeding. Ook de andere beheerskosten zullen nog kritisch worden doorgelicht om bij een
beperkter rendement toch zoveel mogelijk te kunnen uitkeren ten gunste van de studenten.

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
Jubileum Geboortejaar Klaas Tigler
In het jaar 2024 is het 300 jaar geleden dat de stichter van het Leen geboren werd. Het bestuur
stelt voor of, en zo ja hoe, we in 2024 aandacht kunnen schenken aan het feit dat het dan
300 jaar geleden is dat Klaas Tigler geboren werd. Mocht u daar ideeën voor hebben of aan
de organisatie bij willen dragen, dan horen wij dat graag (info@klaastiglerleen.nl).

VACATURE in de staken B, C en D 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
Door het overlijden van de heer Van der Kaay (staak B) en het afscheid uit het Kiescollege van de
heer Gaastra (staak C) en mevrouw Van der Schaaf (staak D) zijn er vacatures ontstaan.
Reglementair (artikelen 8 en 9) is het aan de stemgerechtigde afstammelingen in de staken B, C
en D, om drie kandidaten per staak voor te dragen.
Kandidaten kunnen zich echter ook rechtstreeks bij het bestuur melden. Voor staak C is door de
vertrekkende heer Gaastra mevrouw Albertien Schaftenaar-Gaastra voorgedragen. Voor staak D is
door de vertrekkende mevrouw Van der Schaaf mevrouw Sjoukje de Boer voorgedragen.
Het stellen van een tegenkandidaat is mogelijk.
De belasting voor een staakvertegenwoordiger is in tijd veelal beperkt tot één maal in de vier à vijf
jaar het actief deelnemen aan (de voorbereiding 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 25 september 2021.
Bericht van (tegen)kandidaten ontvangen wij (info@klaastiglerleen.nl) graag binnen een termijn
van één maand na het verschijnen van deze Nieuwsbrief.
DIGITALE BERICHTGEVING, doorgeven e-mailadres
Deze eerste digitale Nieuwsbrief is bedoeld voor alle afstammelingen van de erfgenamen van
Klaas Tigler. De stemgerechtigde afstammelingen wordt gevraagd deze Nieuwsbrief aan hun
afstammelingen (kinderen) door te zenden.
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 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 aller belang, maar zeker dat van studenten, 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 duidelijk te noteren. Wilt u daarbij extra aandacht
besteden aan bijvoorbeeld underscores? Voorbeeld: Klaas_tigler@.. versus Klaas-tigler@..
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.
Voor- en 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

DANKBETUIGING van Anne van der Heul
Mijn naam is Anne van der Heul. Momenteel ben ik aan het afstuderen op European Studies aan
de Universiteit van Maastricht. Een onwijs gave studie die heel breed georiënteerd is, precies iets
voor mij. De keuze voor deze studie was lastig, eerst wilde ik rechtsgeleerdheid doen maar
vervolgens bleek mij dit niet te liggen. Enige vertraging opgelopen en uiteindelijk deze studie
gekozen juist omdát deze zo veel verschillende aspecten van de maatschappij belicht.
Helaas was ik door persoonlijke omstandigheden afhankelijk van studieleningen en inkomsten van
eigen bijbaantjes. Hier is op zich niks mis mee, zo ben ik altijd opgevoed: hard werken voor wat je
zelf wilt bereiken. Maar toch, met de hoge studiekosten en kamerprijzen, was het niet altijd even
makkelijk. Toen verwees mijn moeder me naar het Klaas Tiglerleen. Iets waar ze mijn broer en mij
voor in had geschreven zodra wij geboren waren. Ineens kreeg ze daar een brief over, precies op
tijd leek het wel. In eerste instantie werd ik niet gekozen maar toen kwam Covid-19.
Ineens geen fysiek onderwijs meer, alles van achter een laptop en thuis. Heel apart, maar ach,
gedeelde smart is halve smart toch? Alleen resulteerde dit alles wel in vertraging tijdens mijn
studie. Nog meer tijd, maar vooral nog meer geld ‘kwijt’. Het bericht van het Klaas Tiglerleen dat ze
besloten om een student van de “reservelijst” te ondersteunen, kwam dan ook op precies het juiste
moment. De bijdragen die ik van hen gekregen heb geven me net wat meer ademruimte, waardoor
ik die zorgen even niet meer hoef te dragen en me nog meer kan focussen op mijn studie! Ik hoop
dan ook deze zomer af te studeren en ik ben onder andere het Klaas Tiglerleen enorm dankbaar
voor hun bijdrage hierin.

