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Het "De Vullerfonds" is in 1883 opgericht door dhr. J.A. de Vuller,
voormalig burgemeester van Gorssel.
Het fonds heeft als doelstelling:
-

-

Personen die niet in aanmerking komen voor reguliere
studiefinanciering tegemoet komen in de kosten van hun
studie aan een instelling van universitair, hoger- , middelbaarof beroepsonderwijs;
Het jaarlijks verstrekken van een aanmoedigingsprijs aan twee
personen, bij voorkeur één man en één vrouw, ongeacht de
leeftijd, die erg goed hebben gepresteerd op hun
studiegebied.

Werkgebied
De gemeenten Zutphen
en Lochem zijn het
werkgebied

Het werkgebied van het fonds is het grondgebied van de gemeenten
Zutphen en Lochem. Het ambtelijk secretariaat wordt gedaan door de
gemeente Lochem.
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Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2017 twee keer vergaderd. En wel op 20 maart en
30 oktober. De eerste vergadering stond in het teken van:
-

2 studenten hebben
een aanmoedigingsprijs
gehad

Financiën (jaarcijfers 2016 en de begroting 2017).
Vacatures bij het bestuur
Selecteren van 2 onderwijsinstellingen voor de
aanmoedigingsprijs.

In de tweede vergadering is onder andere besloten de vacatures in het
bestuur niet op te vullen en verder te gaan met een kleiner bestuur.
.

Financiën
De vermogenspositie van het fonds is goed. De inkomsten van het
fonds komen uitsluitend uit beleggingen in de vorm van aandelen en
rente op spaartegoeden. Over 2017 hebben de aandelen goed
gerendeerd. De rente op spaartegoeden is door de marktsituatie sterk
verminderd.

Aanvragen
In 2017 zijn er geen aanvragen ingediend. Het ondersteunen van
personen bij hun studie is in de loop van de jaren helemaal
overgenomen door het Rijk. Op grond hiervan zal in 2018 in het
bestuur worden gesproken over de toekomst van het fonds.

Aanmoedigingsprijs
Jaarlijks worden twee onderwijsinstellingen in het werkgebied van het
fonds geselecteerd om een voordracht te doen welke student(en) voor
de aanmoedigingsprijs in aanmerking kunnen komen. In 2017 is de
aanmoedigingsprijs verstrekt aan een leerling van de Vrije School in
Zutphen en een leerling van het Baudartius College in Zutphen.
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