
Dit formulier dient - met bijlagen - uiterlijk dinsdag 1 november 2022 om 
17.00 uur (UTC +1) te zijn gemaild aan mw. C.Flüggen, c.fluggen@uva.nl.2 

Aanvraag bijdrage uit het Noodfonds1 2022-2023 
 

 

- Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. 
- Alleen eerste aanvragen voor een bijdrage uit het Noodfonds worden in 

behandeling genomen (een bijdrage uit het Noodfonds wordt slechts éénmalig 
verstrekt) 

Persoongegevens  

Achternaam: 
Voornamen: 
Adres: 
Postcode en woonplaats: 
Telefoonnummer: 
Emailadres: 
Geboortedatum: 
Geboorteplaats: 
Nationaliteit: 
Studentnummer: 

 
Opleidingsgegevens  

Vooropleiding(en): 
Huidige studie aan de UvA: 
Aanvangsdatum studie aan de UvA: 
Laatst behaald examen: 
Datum laatst behaald examen: 

 
Financiële gegevens  

Je inkomen per maand in euro's: 
IBAN-nummer: 
Inkomen van je partner per maand: 
Woonplaats ouder(s): 
Inkomen ouder(s) per maand (euro's): 

 
Ik verklaar alle informatie behorend bij deze aanvraag naar waarheid te hebben 
verstrekt. 

 
Plaats: Datum: (Digitale) handtekening: 

 
 
 
 
 

1 De Surinaamse beurs wordt betaald uit het zgn. Noodfonds 
2 Als het je niet lukt om dit formulier digitaal aan te leveren, mag je de aanvraag per post doen. 

mailto:c.f.fluggen@uva.nl


Bijlagen aanvraag bijdrage uit het noodfonds 
 

o Pdf paspoort (pagina met foto en naam) 
o Pdf verblijfsvergunning 
o Pdf collegekaart 
o Je begroting voor het kalenderjaar 2022 (dus je huidige financiële situatie) of, als 

je eerstejaars bent, de planning van de financiering van collegejaar 2022-2023. 
o Brief met toelichting aanvraag 
o Officieel overzicht van de studieresultaten van de studie tot nu toe (verkrijgbaar 

via de Onderwijsbalie van je opleiding) 
o Studieplan: 

- Hoe zal de studievoortgang zijn zónder Noodfondsbeurs? 
- Hoe zal de studievoortgang zijn mét Noodfondsbeurs? Met andere woorden, 

hoe ga je de Noodfondsbeurs inzetten? 
- Hoe zorg je voor de rest van de financiering? 

o Korte omschrijving van je toekomstplannen. 
o Ik ben wel / niet beschikbaar voor de gesprekken (zie onder) 

 

Procedure aanvraag bijdrage uit het noodfonds 
 

Eerste selectie 
Na de deadline maken we een eerste selectie. Vervolgens nodigen we een aantal 
kansrijke kandidaten uit voor een gesprek in de week van 7 november 2022 
(week 45). 

 
Gesprekken 
De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 8 november 2022 en eventueel 
donderdag 10 november 2022 in de middag. 

 
Selectie 
De afronding van de procedure zal vóór de kerst 2022 plaatsvinden. 

 
Betaling 
De Noodfondsbeurs wordt vanaf januari 2023 maandelijks uitbetaald. 

Postadres: 

UvA Studenten Services 
Studentendecanen  
t.a.v. Claudia Flüggen 
Postbus 15832 
1001 NH Amsterdam 
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