(te publiceren op de website onder de knop ‘Verantwoording’)

Jaarverslag/Verslag uitgeoefende activiteiten 2020
Het bestuur heeft vergaderd op 3 februari, 25 mei en 23 november 2020.
Vlak na de vergadering van februari kreeg Nederland te maken met de Corona-crisis en de diverse
beperkende maatregelen om de gevolgen daarvan te beteugelen. De vergadering van 25 mei, die
hoofdzakelijk in het teken stond van de beoordeling van aanvragen om toelagen, heeft daarom via
de email plaatsgevonden. De vergadering van 23 november betrof een virtuele bijeenkomst via
Teams.
Naast de gebruikelijke onderwerpen zijn onder meer besluiten genomen over de verdere
mogelijkheden om meer bekendheid te genereren voor het fonds.
Mevrouw Mieke IJedema heeft in februari aangekondigd te zullen stoppen in de functie van
locatiedirecteur en afscheid te nemen van Liudger. Als haar opvolger bij CSG Liudger is benoemd
mevrouw Emiek van Campen. Het is de bedoeling dat mevrouw van Campen ook binnen het
bestuur van het RW-fonds de plek van mevrouw IJedema overneemt, maar deze wisseling in het
bestuur is in goed overleg naar een later moment verplaatst en zal vermoedelijk begin 2021 z’n
beslag krijgen.
Via de reguliere procedure zijn in mei toelagen toegekend aan 5 studenten. Alle vijf zijn
daadwerkelijk met de studie gestart en hebben een toelage van € 1.500,- ontvangen.
In oktober is (bij uitzondering) nog een toelage toegekend aan een zesde student, die vanwege
bijzondere omstandigheden later een aanvraag heeft ingediend. Ook deze toelage bedroeg
€ 1.500,-.
In de vergadering van november is in principe besloten om het indienen van aanvragen niet langer
aan één bepaalde maand te binden. Indiening zou gedurende het hele jaar moeten kunnen
plaatsvinden, waarbij er jaarlijks twee beslismomenten zullen zijn.
Dit sluit beter aan bij de huidige praktijk van meerdere studie-instapmomenten per jaar.
Een definitieve beslissing hierover zal begin 2021 worden genomen, nadat is uitgezocht of hiervoor
een aanpassing van het huishoudelijk reglement nodig is.

