
SOLLICITATIEFORMULIER VOOR EEN AANVRAAG VAN EEN PENSIE UIT 
HET SINT GEERTRUIDSLEEN TE ABBEGA 

 
Persoonlijk in te vullen door aanvragende student en na ondertekening sturen aan: Secretariaat Sint 

Geertruidsleen, p/a S. Kracht – Boeresingel 54 – 8501 CG  JOURE 
 
 
1. Naam aanvrager:    ________________________________________ 
2. Geboortedatum:    ________________________________________ 
3. Adres:     ________________________________________ 
4. Postcode en woonplaats:   ________________________________________ 
5. Telefoonnummer:    ________________________________________ 
6. E-mailadres:     ________________________________________ 
7. Burgerlijke staat    ________________________________________ 
   
8. Naam vader:     ________________________________________ 
9. Geboortedatum:    ________________________________________ 
10. Beroep:     ________________________________________ 
11. Woonadres:     ________________________________________ 
 
12. Naam moeder:    ________________________________________ 
13. Geboortedatum:    ________________________________________ 
14. Beroep:     ________________________________________ 
15. Woonadres:     ________________________________________ 

 
16. Woont aanvrager zelfstandig of   ________________________________________ 

bij zijn ouders?    ________________________________________ 
17. Heeft aanvrager een partner?   ________________________________________ 
        
18. Komt door studieomstandigheden   ________________________________________ 

binnenkort wijziging in het    ________________________________________ 
 woonadres, zo ja, wat wordt het   ________________________________________
 nieuwe adres? 
 
19. Behoort u tot de familieleden van  ________________________________________ 
 het Leen en bent u als zodanig   ________________________________________ 
 geregistreerd?    ________________________________________ 
 
20. Welke studie volgt u of gaat u volgen?  ________________________________________ 
 
18. Bij welke universiteit of hogeschool   ________________________________________ 
 (Naam en adres) studeert u of gaat u   ________________________________________ 
 studeren?     ________________________________________ 
 
19. Bent u geplaatst aan de studie-   ________________________________________ 

instelling. 
(Zo ja, dan bewijsstuk     

 overleggen)     
 
20. Betreft de studie dagonderwijs?  ________________________________________ 
 
21. Hoe lang is de normale studieduur?  ________________________________________ 
 
22. Tijdstip van de start van de studie  ________________________________________ 
 
23. Heeft u studiefinanciering van    ________________________________________ 



het Rijk? 
(Zo ja een kopie van de  

 beschikking bijvoegen.)    
 
24. Voor de toekenning van een pensie  
 speelt het eigen inkomen, het inkomen  
      van de ouders en/of de partner een rol.  
      Hoe hoog is dit totale (verzamel)  
      inkomen per jaar?     ________________________________________ 
    
 (Meest recente, volledige belasting- 
       aanslag(en) bijvoegen.) 
 
25. Verdere informatie die aanvrager   ________________________________________ 
 van belang vindt voor beoordeling   ________________________________________ 
 van de aanvraag:    ________________________________________ 
       ________________________________________ 
       ________________________________________ 
       ________________________________________ 
       ________________________________________ 
 
 
 
 
 
________________________ , _________________  
 (plaats)                                    (datum)     
         ____________________________ 
         (handtekening) 
 
 
Verplichte bijlagen: 
a. Bewijsstuk van plaatsing bij de betreffende onderwijsinstelling; 
b. Kopie van de beschikking over de studiefinanciering of andere inkomstenbronnen; 
c. De meest recente belastingaanslag(en) en/of de meest recente jaarstukken van de onderneming 
d. Kopie ID-bewijs 
e. Kostenoverzicht van de studie 
f. Bij studie in het buitenland:  

- gewaarmerkte overzichten studieresultaten (tijdens de studie) 
- kopie ticket op naam en datum naar studieplaats 

g. Een persoonlijke motivatiebrief 
h. Een overzicht van alle aangeschreven fondsen en de resultaten daarvan. 
 
 

LET OP: Onjuist ingevulde of onvolledige sollicitaties worden niet in behandeling genomen. 
 


