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S t i c h t i ng  S teun fonds  R i j n  I J s s e l  

 
Stichting Steunfonds Rijn IJssel ondersteunt studenten van Rijn IJssel financieel als zij of hun 

ouders/verzorgers niet of onvoldoende in staat zijn de kosten van de opleiding te dragen. Zonder 

financiële ondersteuning vanuit het Steunfonds zouden deze gemotiveerde studenten door financiële 

problemen moeten afhaken. De stichting is bij de belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 

8084.21.992, KvK-nummer 09109383. 

 

Het doel van de stichting  

- Het financieel ondersteunen van deelnemers van de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum 

Arnhem, die om financiële redenen anders niet in staat zijn om een opleiding te volgen c.q. te 

voltooien; 

- Het verlenen van materiële steun aan niet-subsidiabele onderwijs-, onderwijsondersteunende en 

overige activiteiten van die stichting; 

- Het daartoe verwerven, beheren en aanwenden van vermogen ten behoeve van het onderwijs aan 

de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem. 

 

Hoe kan ik het steunfonds steunen? 

Er zijn verschillende manieren waarop je kunt ondersteunen. 

 

Vaste bijdrage 

Je kunt het Steunfonds helpen met een gift in de vorm van een kleine vaste bijdrage per maand, in te 

houden op je nettosalaris. Met bijvoorbeeld een vaste maandelijkse bijdrage van € 2,00 van 50 Rijn 

IJssel medewerkers kunnen we één student per jaar steunen. Als alle medewerkers van Rijn IJssel 

maandelijks een bedrag van € 3,50 op het nettosalaris zouden laten inhouden, hoeft het Steunfonds 

niet in te teren op het vermogen. Als je een financiële bijdrage wilt leveren, verzoeken wij je bijgaande 

steunverklaring in te vullen, te ondertekenen en te scannen naar HRbeheer@rijnijssel.nl. 

 

Eenmalige bijdrage 

Uiteraard is ook een eenmalige bijdrage van harte welkom. Ontvangen vacatiegelden die je anders aan 

Rijn IJssel laat uitbetalen, zou je kunnen doneren aan het Steunfonds. Er zijn ook personeelsleden die 

hun jubileumgratificatie schenken. Deze donaties kun je zelf overmaken naar ING-rekening NL44 INGB 

0000 8844 50 (BIC: INGBNL2A) ten name van Stichting Steunfonds Rijn IJssel te Arnhem. 

 

Aftrekbaar voor inkomstenbelasting 

Stichting Steunfonds Rijn IJssel staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland 

onder nummer 09109383. De stichting is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). Dit betekent dat je gift in principe aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Hier zijn 

echter wel voorwaarden aan verbonden. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar de 

belastingdienst (www.belastingdienst.nl of via de belastingtelefoon 0800 0543). 
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