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Aanvraag formulier voor toekenning van een studiebeurs uit de stichting Lieve 
Vrouwe- of Albadaleen. 
Persoonlijk invullen en ondertekenen door degene die studeert of gaat studeren! 

(1) Naam en voornamen 
van de aanvrager. 

(2) Woonplaats en adres, 
e-mail en telefoonnummer 
aanvrager.  
 

(3) Geboortedatum en plaats. 
Bijvoegen kopie geldig 
legitimatiebewijs. 

(4) Bent U een afstammeling van 
Lieuwe Hettes van Albada? 
Was één van uw ouders of voorouders 
collator van het Albadaleen? 
Zo ja wie?  
Vraag 4 met ja beantwoord, dan 5 en 6 overslaan. 

(5) Bent u geboren, getogen of woonachtig binnen 
Een straal van 25 km rondom Poppenwier? 

(6) Zo ja, waar en wanneer hebt u daar  
gewoond?  
 
 

(7) Welke studierichting heeft U 
gekozen, waar en aan welke instelling? 
Datum van aanvang en geplande 
datum van afronden van de opleiding. 
Voor WO: aangeven alleen Ba of ook Ma. 

(8) Welke vooropleidingen hebt 
U gevolgd en wat waren 
daarvan de eindresultaten 
Laatste tentamen en/of eind- 
examen cijfers meezenden. 

(9) Hebt U recht op studie- 
financiering? Hoeveel bedraagt 
deze. En voor hoe lang nog? 

(10) Geniet U anderszins nog een  
uitkering of toelage of hebt u 
elders nog een verzoek daartoe 
lopen. Hoeveel bedragen die 
uitkeringen. 

(11) Naam ouders of verzorgers, 
woonplaats en adres, alsmede 
hun leeftijd. Hun telefoon- 
nummer. 
 

(12) Beroep ouders of 
verzorgers. 
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(13)Verzamel inkomen vader/verzorger: €  
 
                                 moeder/verzorgster: € 
 
Hierboven moeten twee getallen worden ingevuld, zo niet, dan volgt direct een afwijzing.  
Meezenden kopie van alle pagina’s de van meest recente belastingaanslag van beide ouders 
of verzorgers, of een “verklaring geregistreerd inkomen”, niet meezenden dan volgt afwijzing.  

(14) Geniet uzelf een eigen 
inkomen uit b.v. bezittingen 
en hoe hoog zijn die inkomsten. 

(15) Opmerkingen uwerzijds 
die kunnen bijdragen tot 
toekenning van een 
studiebeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondertekening. Verklaart dit aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld: 
 
 
 
                             Plaats:                                                                Datum: 
 
 
 
                             Handtekening: 
 
 
 

Het formulier retour zenden aan: Albadaleen Studiebeurzen, Hofakkers 20, 9468 EE Annen, 
per gewone post met afzender en voldoende gefrankeerd, en moet uiterlijk op 1 augustus 
2022 ontvangen zijn. 


