Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant

STUDIEBEURZEN
SCHOOL- EN ACADEMIEJAAR 2022 - 2023

■ De Commissie heeft tot opdracht aan jongeren en hun ouders steun te verlenen door het toekennen van studiebeurzen middels de opbrengst van de fondsen waarvan het beheer haar is opgedragen bij de wet van 19 december 1864.
■ De hieronder vermelde lijst vermeldt het rangnummer, de benaming en de datum van alle fondsen waarvan thans een of meer beurzen beschikbaar zijn , alsook de voorwaarden waaronder die beurzen kunnen worden toegekend.
■ Wat de fondsen betreft die voor de bekendmaking van het koninklijk besluit van 7 maart 1865 zijn opgericht en die gemakshalve aangeduid met een sterretje (*) na het rangnummer, dienen de termen “wijsbegeerte” en “retorica” te worden begrepen zoals hieronder vermeld

Nr 220 — De Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant brengt ter kennis van de belanghebbenden dat de beurzen der volgende fondsen, met ingang van het school- en academiejaar 2022-2023, te begeven zijn :
Nr 2.* Verenigde Fondsen AERTS, Mattheus (van 1626), LANEN, PieterGodfried (van 1755), MARCOUX, Albert-Jozef (van 1862), Primitieve van
het College van de Heilige Drievuldigheid te Leuven, RAMAECKERS,
Arthur (van 1914), VERDONCK, Theresa (van 1749) en VAN VIANEN,
Franciscus (van 1692).

Nr 23.* Fonds CHAPUYS, Eustache (van 1551).
Een beurs van 100 € :

2.

3.

4.

De bloedverwanten van de stichter M. Aerts, voor de secundaire studies
die toegang verlenen tot het hoger onderwijs en voor de hogere studies,
de wettelijke afstammelingen van Andreas Verdonck en Adriana
Schapmans, van Franciscus Aerts en Elisabeth Wellens of van Mattheus
Janssens en Catherina van Meeuwen, met voorkeurrecht voor de naaste
verwanten van de stichtster Th. Verdonck of van haar halfzuster TheresiaMaria Verdonck, voor de secundaire studies die toegang verlenen tot
het hoger onderwijs en voor de wijsbegeerte, de theologie, de rechten
en de geneeskunde ;
De bloedverwanten van de stichter P.-G. Lanen, met voorkeurrecht voor
diegenen die zijn familienaam dragen, en onder hen, voor de naaste
verwanten, voor de secundaire studies die toegang verlenen tot het
hoger onderwijs, voor de kerkelijke wijsbegeerte en de theologie ; de
minder bedeelde bloedverwanten van de stichter A Ramaeckers, voor de
secundaire studies die toegang verlenen tot het hoger onderwijs ;
De inwoners van Lommel, voor de secundaire studies die toegang
verlenen tot het hoger onderwijs en voor de hogere studies ; de kinderen
van de parochie van Geetbets en kinderen geboren te Tessenderlo voor de
secundaire studies die toegang verlenen tot het hoger onderwijs, de
kerkelijke wijsbegeerte en de theologie ; de minder begoede kinderen uit
het Walenland, voor de secundaire studies die toegang verlenen tot het
hoger onderwijs ;
de kinderen geboren te Heist-op-den-Berg, voor de secundaire studies die
toegang verlenen tot het hoger onderwijs, de kerkelijke wijsbegeerte
en de theologie ;
de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven, met
voorkeurrecht voor de minder bedeelden, voor de secundaire studies die
toegang verlenen tot het hoger onderwijs en alle hogere studies.

Nr 3. Fonds ALBERT-ELISABETH (van 1925).
(gesticht door M. en Mevr. Hugo Andriesse-Spanjaard)

voor theologie, de rechten, de geneeskunde en het burgerlijke genie,
ten gunste van de jonge mensen :

1.

de bloedverwanten van de stichters Ch. Deniquet en L. Hacquius ;

1.

uit Annecy ;

2.

de inwoners van Fleurus en diegenen die te Herve geboren zijn ;

2.

uit Savooie ;

3.

de koorknapen van Luik en diegenen die in het oud hertogdom van
Limburg geboren zijn ;

B)

Nr 26. Fonds COUSIN, Jean (van 1928).
Een beurs (nr 1) van 250 € voor de middelbare, normale, technische en
beroepsstudies, en bij gebrek aan aanvraag voor deze studies, voor hogere
studies, de rechten et de theologie uitgezonderd, maar slechts voor een jaar,
behalve eventueel voortgezet genot, ten gunste van :
1.
2.
3.

2.

de jonge mensen uit Balen en diegenen die te Lubbeek geboren zijn ;

3.

de jonge mensen uit Diest ;

4.

de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven

Nr 5.* Verenigde Fondsen BEAUCLEF, Antonius (van 1655),
DUMONCEAU, Hubertus (van 1766), DE MOLANUS (van 1785) en
MALVOISIN, Arnoldus (van 1634)
Een beurs van 200 € voor de secundaire studies die toegang verlenen tot het
hoger onderwijs, voor de kerkelijke wijsbegeerte en de theologie, ten gunste van :
1.

2.
3.

de bloedverwanten van de stichters A. Beauclef en H. Dumonceau, alsook
de afstammelingen van Philippe Malvoisin en Jeanne Gérard, vader en
moeder van de stichter A. Malvoisin, of van Gabriel Gérard, broeder van
Jeanne Gérard en oom van de stichter Malvoisin, met voorkeurrecht voor
de afstammelingen van Michel en Nicaise Malvoisin, broeders van de
stichter, van Jean Marin, echtgenoot van Jeanne Malvoisin, zuster van de
stichter, en van Antoine Tordoir, halve broeder van de stichter Malvoisin,
op de afstammelingen van Gabriel Gérard ;
de jonge mensen die te Rœulx-lez-Braine en te Opprebais geboren zijn,
alsook de koorknapen van de kathedraal van Namen ;
de jonge mensen afkomstig van de oude heerlijkheid Roux-MiroirLongueville en van de naburige dorpen in Waals Brabant, de weinig
gegoede jongen mensen uit Namen, Namèche en Walcourt alsook de jonge
mensen die te Meslin-l’Evêque geboren zijn ;

4.

de jonge mensen afkomstig van het Waals Brabant et de weinig gegoede
studenten uit de provincie Namen ;

5.

de jonge mensen afkomstig van de omliggende dorpen van Petit-Rœulxlez-Braine ;

6.

de jonge mensen afkomstig van Soignies, Aat, en van het oude
Henegouwen ;

7.

de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.

Nr 8. Fonds BICQUET, Edgard (van 1957).
Een beurs van 275 €, ten gunste van :
de verdienstelijke jonge mensen van Belgische nationaliteit, geboren te
Leuven, Boortmeerbeek, Heverlee of Kessel-Lo, voor alle wettelijke
universitaire studies.
Nr 10.* Verenigde Fondsen BOONEN, Renerus (van 1632)
FOULLON, Maria-Theresa (van 1846), CROUSSE-STEVENS, Julia (van
1875) en DELSAUVENIER (van 1820).

de bloedverwanten van de stichters R. Boonen en J. Crousse-Stevens;

2.

de jonge mensen geboren te Tessenderlo, Lummen, Viversel, Schulen,
Koersel, Diest en Leuven ;

3.

de bloedverwanten van de stichtster M.-Th. Foullon ;

4.

de jonge mensen geboren te Nijvel ;

5.

de Belgen, en de Vreemdelingen die in België verblijven.

Nr 14.* Verenigde Fondsen BREUGEL, Piet (van 1577), ANTOGNOSSY,
Gerardus (van 1693), BOGAERTS, Adam-Willem (van 1481), NAREZ,
Ursmer (van 1774), PEETERS, Johanna-Theresa en Lucia-Barbara (van
1760),
SONIUS,
Hendrik,
CURE,
Hendrik
(van
1774)
en
VAN SCHUTTEPUT, Jan (van 1585).

de jonge mensen, inwoners van On en Hargimont ;

diegenen die in Henegouwen geboren zijn;

de jonge mensen, inwoners van de provincie Luxemburg. In elke
kategorie, voorkeurrecht eerst voor de minder bedeelden, daarna voor
de vaderloze en/of moederloze meisjes, en eindelijk voor vaderloze
en/of moederloze jongens

4.

diegenen die in Waals Brabant geboren zijn.

de weinig bedeelde jonge mensen, afstammelingen van de vader en
moeder van de stichter ;

2.

de jonge mensen inwoners van On en Hargimont ;

3.

de jonge mensen, inwoners van de provincie Luxemburg. In elke
kategorie, voorkeurrecht eerst voor de minder bedeelden, daarna voor
de vaderloze en/of moederloze meisjes, en eindelijk voor de vaderloze
en/of moederloze jongens.

2.

de jonge mensen inwoners van On en Hargimont ;

3.

de jonge mensen, inwoners van de provincie Luxemburg. In elke
kategorie, voorkeurrecht eerst voor de minder bedeelden, daarna
voor de vaderloze en/of moederloze meisjes, en eindelijk voor de
vaderloze en/of moederloze jongens.

*(Begeving door drie bloedverwanten van de stichter).
Nr 27.* Verenigde Fondsen DAMMAN, Pieter (van 1688) en BUYCX,
Jan (van 1678)
Een beurs van 125 € voor de wijsbegeerte, de theologie en de rechten, ten
gunste van :
1.

de bloedverwanten van de stichters P. Damman et J. Buycx;

2.

de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.

Nr 28. Verenigde Fondsen DANCO, Emile (van 1896) , “LE
DUBBELTJE BELGE”en VANDEN SANDE, Jean-Georges (van 1890).
Een beurs van 500 € voor de studie die rechtstreeks voorbereid tot het
toelatingsexamen van de Koninklijke Militaire School en voor de studie
aan die school, ten gunste van :
1.

de minst gegoede nakomelingen van militaire die deel hebben
genomen aan de oorlogen van 1914-1918 en 1940-1945;

2.

de nakomelingen van gepensioneerde dan wel nog actieve officieren
van alle rang;

3.

de Belgen in het algemeen.

Nr 29. Fonds de BARQUIN, Albert (van 1995).
Een beurs van 1.000 € voor alle universitaire studierichtingen, en in deze
orde : ten gunste van ;
1.

de verwanten van Albert de Barquin;

2.

Belgen en in België verblijvende buitenlanders.

De sollicitanten dienen bovendien hun humaniora te hebben afgelegd in een
katholieke instelling en bijzonder begaafd te zijn in de wiskunde.

Een beurs van 150 € voor de middelbare, beroeps-en hogere studies, ten
gunste van :

Een beurs van 100 € voor de secundaire studies die toegang geven tot het
hoger onderwijs, ten gunste van :
De bloedverwanten van de stichter.
Nr 33. Fonds DE BAY, Lucien (van 1937).
Vijf beurzen van 2.500 € ten gunste van :
de jonge mensen die de studies van burgerlijk ingenieur of van doctor in de
natuurkundig-scheikundige wetenschappen beginnen of voorzetten en die hun
vorige studies slechts in wereldlijke onderwijsinrichtingen hebben gedaan.
Met gelijke verdiensten van de kandidaten zullen de beurzen in de volgende
volgorde worden toegekend :
1.

aan de bloedverwanten van de stichter Lucien De Bay en aan bloedverwanten van de stichters van de andere beurzen De Bay beheerd door
de Commissie voor studiebeurzenstichtingen van Brabant ;

*(Begeving door een bloedverwant van de stichter en de Commissie).

2.

de bloedverwanten van Anna Van Bemmel, echtgenote van de stichter J.
Van Schutteput, en diegenen die geboren zijn in de vroegere meierij van
’s-Hertogenbosch;

Nr 35.* Verenigde Fondsen DE BERGHES, Willem en Jaak (van 1608)
en HEUSCHLING, Filip (van 1881).

Een beurs van 500 € voor de middelbare en beroepsstudies, ten gunste van :
1.

de wezen verwant met de stichters ;

2.

de wezen die te Leuven geboren zijn.

van Elsene ;

2.

van Brussel of van Sint-Gillis gekomen, of
van een ander Atheneum in België

Nr 21.* Fonds CELLIES, Charles-J.-B. (van 1847).

de Leuvenaars ;

3.

de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven;

a)

zes voor de rechten ;

b)

een voor de wereldlijke of kerkelijke wijsbegeerte ;

c)

een voor de theologie.

3.

te Leuven geboren zijn.

*(Begeving door een bloedverwant van de stichter).
Nr 57.* Fonds FRANCQ, Jacques (van 1621).
Een beurs van 200 € voor de secundaire studies die toegang geven tot het
hoger onderwijs en voor de wijsbegeerte, ten gunste van :

1.

de bloedverwanten aan moederzijde van de stichter, met uitzondering
van diegenen die door de testamentaire beschikkingen van de stichter
werden uitgesloten ;

2.

de weinig bedeelde jonge mensen die te Diest geboren zijn en er
verblijven ;

3.

de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.

Nr 96.* Fonds PELS, Jan (van 1582).
Een beurs van 250 € voor de retorika, de wijsbegeerte, de theologie en de
rechten, ten gunste van :
1.

de weinig bedeelde bloedverwanten van de stichter ;

2.

de weinig bedeelde jonge mensen geboren te Recklinghausen
(Duitsland) of in de buurt ;

3.

de weinig bedeelde bloedverwanten van de echtgenote van de stichter
geboren te Leuven ;

4.

de weinig bedeelde jongen mensen geboren te Leuven.

5.

de Belgen en de vreemdelingen die in België verblijven.

Nr 101.* Fonds RENARDI, Willem (van 1725).

de bloedverwanten van de stichter, met voorkeurrecht voor de naasten ;

2.

de weinig bedeelde, de meest begaafde jonge mensen uit Rebecq ;

Een beurs van 350 €:

3.

de weinig bedeelde, de meest begaafde jonge mensen uit Meslinl’Evêque.

A)

Nr 58. Fonds GAGLIANI, Giulio en Louise (van 1925).

voor de retorika, de wijsbegeerte, de theologie, de rechten en de
geneeskunde, ten gunste van :

1.

de weinig bedeelde jonge mensen geboren te Hermalle-sousArgenteau.

2.

de Belgen en de vreemdelingen die in België verblijven

Een beurs van 625 € voor de hogere studies, ten gunste van:
Nr 102.* Verenigde Fondsen ROELOFFS Barbara-Theresia en JohannaFrancisca (van 1719 en 1751).

2.

de Belgen en de vreemdelingen die in België verblijven.

4.

Villeroux geboren zijn ; tenslotte,

5.

Ten gunste van de Belgen, en de vreemdelingen die in België
verblijven, maar slechts voor één jaar, behalve voortgezet genot bij
ontstentenis van kandidaten door de stichter opgeroepen.

3.

de jongen mensen van ’s-Hertogenbosch ;

4.

de jonge mensen uit de vroegere meierij van ’s-Hertogenbosch ;

5.

diegenen die te Asten Utrecht, Someren (Nederland) en Zolder (België)
geboren zijn.

Nr 126.* Fonds VAN GOMPEL, Godfried (van 1457).
Een beurs van 225 € voor de twee laatste jaar van de secundaire studies die
toegang geven tot het hoger onderwijs, alsook voor de wijsbegeerte, ten
gunste van ;
1.

de weinig bedeelde bloedverwanten van de stichter ;

2.

de weinig bedeelde inwoners van Dessel ;

3.

de weinig bedeelde inwoners van de dorpen die aan Dessel grenzen ;

4.

de weinig bedeelde inwoners van de dorpen die weinig afgelegen zijn
van Dessel ;

Personen die hun rechten op gezegde functies wensen te laten gelden worden verzocht hun
aanvraag vóór 5 juni 2022 in te dienen bij de Commissie, WTC III, Simon Bolivarlaan 30, bus
11 te 1000 Brussel. Een stamboom in dubbel exemplaar, met bewijsstukken dienen bij de
aanvraag gevoegd te worden.

alle weinig bedeelde studenten, Belgen, of vreemdelingen die in België
verblijven

1.

de wettelijke afstammelingen van Johannes, Katharina en Carolina
Veulemans, broer en zusters van de stichter ;

2.

de weinig bedeelde jonge mensen uit Zoutleeuw.

3.

De jongelieden van Vlaams Brabant

INLICHTINGEN EN AANBEVELINGEN
De aanvragen om een of meer van de beschikbare studiebeurzen, vermeld op de te downloaden
lijst, te bekomen, moeten VOOR 5 juni 2022 (verlate datum omwille van de corona-pandemie)
toekomen op het secretariaat van de Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant,
WTCIII, Simon Bolivarlaan 30, bus 11, 1000 Brussel, per brief of per e-mail op het adres
cbeb@misc.irisnet.be. Op aanvraag zal u een ontvangstmelding worden toegezonden
Tél: 02-512 06 26 (enkel te gebruiken voor inlichtingen betreffende studiebeurzen die vermeld
staan op de lijst).
Voor de oudste fondsen aangeduid met een *:
Waar in de bekendmaking van beschikbare beurzen de termen "jongeren" en "jonge mensen"
gebruikt
worden,
slaan
deze
op
personen,
ongeacht
hun
geslacht.
Onder de term "wijsbegeerte", dient te worden verstaan de hogere studies in andere disciplines
dan degene die rechtstreeks verband houden met theologie, rechten, geneeskunde en retorica;

3.

de jonge mensen van de Sint-Niklaas parochie te Brussel.

Een beurs van 175 € :

*(Begeving door drie bloedverwanten van de stichtster B.-Th. Roeloffs, een
bloedverwant van de stichtster J.-Fr. Roeloffs en een lid van de Commissie).

A)

voor de wijsbegeerte, de theologie, de rechten en de geneeskunde, ten
gunste van :

de afstammelingen van de broer en zuster van de stichter Gerlac ab Angelis
en van de bloedverwanten van de stichter H. Scaille ;
B) voor de kerkelijke wijsbegeerte en de theologie alleen, ten gunste van :
1.

2.

de jonge mensen uit de oude Nederlanden, met voorkeurrecht voor de
jonge mensen uit de gemeente en uit het oud district van Heusden, voor
die van de stad en van het oud markiezaat van ’s-Hertogenbosch, voor
diegenen van het district van Haarlem ;
de jonge mensen uit Dinant, de koorknapen van de kerk van Antoing
en, bij gebrek, voor diegenen van de kerk van Chimay die gedurende
ten minste twee jaar deze kerken hebben bediend, alsook van de
Leuvenaars.

Nr 104. Fonds ROUSSEAU, Charlotte-Léonie, weduwe Vincke (van
1916).

Een beurs van 100 € voor de middelbare en de hogere studies, ten gunste
van :

4.

5.

4.

de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven

Nr 135. * Verenigde Fondsen ZOENIUS, Laurens (van 1650), HUBENS,
Paulus (van 1655) en TESTELMANS, Jan en Paulus (van 1711 en 1717).
Een beurs van 200 € voor de retorika, de wijsbegeerte, de theologie, de
rechten en de geneeskunde, ten gunste van:

Ten gunste van afstammelingen van :

1.

de bloedverwanten van de stichters;

1.

2.

de weinig bedeelde jonge mensen uit Bree (Limburg).

2.

de broers en van de zuster van Adrien Rousseau, vader van de
stichtster, behalve zekere uitzonderingen ;
Albertine Dupont, weduwe Schenken, zuster van de moeder van de
stichtster :

*(Begeving door drie bloedverwanten van de stichter Zoenius).

achtereenvolgens, de inwoners van Court-Saint-Etienne, Ham-surSambre, Franière, Saint-Martin, Onoz, Balâtre, Jemeppe-sur-sambre,
Mont-Saint-Guibert, Assesse, Moustier, Céroux-Mousty, Ottignies,
Mellet, Villers-Perwin, Bossière en Beuzet ;

*(Begeving door twee bloedverwanten van de stichter).
Nr 75. Fonds JONCKHEERE, Désiré (van 1952). (gesticht door André
Jonckheere).

DE COMMISSIE VERZOEKT DE KANDIDATEN MET AANDRANG GEEN AANVRAAG IN
TE DIENEN VOOR BEURZEN WAARVOOR ZIJ KENNELIJK NIET AAN DE
TOEKENNINGSVOORWAARDEN VOLDOEN
INDIENEN VAN EEN AANVRAAG
DE AANVRAAG MOET INGEDIEND WORDEN AAN DE HAND VAN HET TE
DOWNLOADEN FORMULIER : www.cfbeb-cvsbb.be

Nr 136. Fonds Yves-Edmond DE RIDDER-van LIMBORCH (van 1998)

1ste reeks : een beurs van 375 € voor de middelbare studies vanaf 12 jaar,
gedurende drie jaar.

Indien een kandidaat meerdere beurzen aanvraagt, moeten de bewijsstukken slechts in één
exemplaar toegevoegd worden.

Een beurs van 300 € ten gunste van:

3e reeks : een beurs van 500 € voor de hogere studies :

de jongelui van wie één van de ouders van Belgische nationaliteit is en houder
van een adellijke titel, voor de studie aan een academie voor Schone kunsten
of aan een Conservatorium of voor hogere studie in de audiovisuele sector.

Het formulier wordt ondertekend door de student zelf indien hij meerderjarig is, zo niet door zijn
vader, zijn moeder of zijn voogd, met aanduiding van de naam van de ondertekenaar.

Ten gunste van :
1.

de leerlingen uit de gemeentescholen van Sint-Jans-Molenbeek.

2.

de Belgen en de vreemdelingen die in België verblijven.

4e reeks : Een beurs van 500 € voor beroepsstudies.
Nr 105.* Verenigde Fondsen SEUTIN Lodewijk, (van 1862) en de
BIEVENE, Jan (van 1596).

BEURZEN VAN DE IERSE FONDSEN
Nr 55.* Verenigde Fondsen DUIGNAN, Helena (van 1770), HURLEY,
Thomas (van 1697), KENT, Jan (van 1778), MAGRATH, Raymond (van
1821), MAURITIUS, Hugo (van 1680), URBAIN VIII (van 1624) en
ROCHE, Paul (van 1727).
Twee beurzen van 750 €, ten gunste van ;
1.

de jonge mensen uit Nijvel ;

Nr 109. Fonds THIRION-BERNARD, Marie-J.-A. (van 1961).
Een beurs van 150 € voor alle studies – na het lager onderwijs -, ten gunste
van :
1.

2.

de afstammelingen van François-Hyacinthe Bernard, vader van de
stichtster ;

2.

de afstammelingen van Julien Thirion, echtgenoot van de stichtster

3.

Belgische jongelui en vreemde jongelui die in België verblijven.

Nr. 113. Fonds VAN ASSCHE, Robert (van 1969).
Drie beurzen van 400 € voor de middelbare, normale, technische en
beroepsstudies, ten gunste van:
Verdienstelijke jonge meisjes van Belgische nationaliteit geboren of wonende
te Brussel-Stad en in tweede plaats geboren of wonende in de Brusselse
agglomeratie voor wie het schoolgaan op financieel vlak moeilijk kan worden
door ongelukkige omstandigheden buiten hun wil – overlijden van één van de
ouders, scheiding of echtscheiding van de ouders, het verlaten van de
kinderen door de ouder die in hun onderhoud voorzag, werkloosheid van één
van de ouders -.

ELKE AANVRAAG DIENT DE VOLGENDE GEGEVENS TE VERMELDEN:
1.

Een beurs van 150 € voor de wijsbegeerte, de rechten en de geneeskunde,
ten gunste van :

de kinderen van de oudste bediende of arbeiders die sinds ten minste
vijf achtereenvolgende jaren werken of die ten minste vijf
achtereenvolgende jaren hebben gewerkt in de fabrieken Emile
Henricot ;

De verschillende soorten potentiële begunstigden die onder bepaalde beschikbare beurzen worden
vermeld, worden opeenvolgend in aanmerking genomen. Dit wil zeggen dat indien de beurs of
beurzen worden toegewezen aan kandidaten van een hogere categorie, kandidaten voor de
volgende categorieën niet meer in aanmerking komen.

Eén formulier per kandidaat (ook voor broer en zuster).

Deze beurs zal kunnen toegekend worden aan een aanvrager die in Duistland
of Engeland wil verblijven om de taal te leren, gedurende twee jaar.

Nr 62. Fonds GIEKENS-ROTTIERS (van 1914)

de naaste bloedverwanten van de stichter Th. Hurley, voor de
secundaire studies die toegang geven tot het hoger onderwijs en voor
de hogere studies ; de bloedverwanten van de stichter H. Mauritius,
voor de secundaire studies die toegang geven tot het hoger onderwijs,
voor de kerkelijke wijsbegeerte en de theologie ; de naaste
afstammelingen van de broers en zusters van de stichter R. Magrath,
voor de secundaire studies die toegang geven tot het hoger onderwijs,
en voor de hogere studies, behalve de rechten ; de jonge mensen uit
Lismore, voor de retorika, de kerkelijke wijsbegeerte en de theologie ;
de jonge mensen geboren te Wexford, voor de secundaire studies die
toegang geven tot het hoger onderwijs, voor de kerkelijke wijsbegeerte
en de theologie ;
de jonge mensen uit de graafschappen Limerick of Tipperary, voor de
secundaire studies die toegang geven tot het hoger onderwijs, en voor
de hogere studies ; de jonge mensen uit Waterfort of geboren in de
baronie van Forth, voor de retorika, de kerkelijke wijsbegeerte en de
theologie ; de jonge mensen uit het graafschap Galway, voor de
kerkelijke wijsbegeerte en de theologie ;

3.

de jonge mensen uit de provincie Momonie, voor de secundaire studies
die toegang geven tot het hoger onderwijs en voor de hogere studies, en
de jonge mensen uit de provincie Connaught of uit het bisdom Fernes,
voor de kerkelijke wijsbegeerte en de theologie ;

4.

alle Ieren, voor de secundaire studies die toegang geven tot het hoger
onderwijs en voor de hogere studies ;

5.

alle Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven, met
voorkeurrecht voor diegenen uit Buggenhout, voor de kerkelijke
wijsbegeerte en de theologie.

Nr 92.* Verenigde Fondsen NOTTINGHAM, Rogerus (van 1692) en
SULLIVAN, Florentius (van 1739).
Een beurs van 1.150 € ten gunste van :

2.
3.

De naam van de Fonds(en) waarvan een beurs wordt aangevraagd.
De naam, voornaam en volledig adres van de kandidaat, alsook zijn geboorteplaats en datum.
Het beroep van vader en moeder of van de voogd.

4.

De ingeroepen hoedanigheid: enkel in te vullen indien de kandidaat een beurs aanvraagt in
een door de stichter vereiste hoedanigheid.

5.

De aard van de studie die de kandidaat wil aanvatten, de duur van die studie en
de naam van de onderwijsinstelling waarin die zal worden gevolgd.

6.
7.

De samenstelling van het gezin.
In voorkomend geval, de benaming en het bedrag van de beurzen, uitkeringen en toelagen
die de kandidaat reeds geniet. Ingeval de aanvrager er geen geniet, zal hij UITDRUKKELIJK
vermelden: “ik verklaar geen enkele beurs, uitkering of toelage te genieten”.

BIJ EEN AANVRAAG TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN:
1.

Een kopie van voor- en achterzijde van de identiteitskaart

2.

Een attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door de gemeente.

3.

Een door de actuele onderwijsinstelling afgeleverd getuigschrift met vermelding van de
gevolgde studie, het jaar en de laatst behaalde resultaten (globaal percentage).

4.

Een fotokopie van het jongste aanslagbiljet van personenbelasting dat de ouders van de
aanvrager of eventueel de aanvrager zelf van de Administratie der directe belastingen hebben
ontvangen. (*)

5.

In voorkomend geval de bewijsstukken die de ingeroepen hoedanigheid van de kandidaat
aantonen, die recht geven op de aangevraagde beurs of op een voorrang

6.

Wanneer de aanvraag wordt ingediend in hoedanigheid van familielid van de stichter, dient de
aanvraag vergezeld te worden van een STAMBOOM in dubbel exemplaar en van
BEWIJSSTUKKEN (uittreksels uit akten van burgerlijke stand of uit oude parochieregisters)
waaruit de verwantschap van de aanvrager met de stichter van de aangevraagde beurs
VOLLEDIG blijkt. Deze bewijsstukken moeten leesbaar zijn en eensluidend verklaard door de
gemeente of door de instantie die de kopie aflevert. De kandidaat dient zelf de vereiste
bewijsstukken te bezorgen, zonder te verwijzen naar eerder door de Commissie genomen
beslissingen noch naar eerder door andere aanvragers aan de Commissie bezorgde
documenten.

AANVRAGEN ZONDER DE VEREISTE BEWIJSSTUKKEN WORDEN NIET IN
AANMERKING GENOMEN
ONVOLLEDIGE AANVRAGEN ZIJN NIET ONTVANKELIJK
Indien uw dossier volledig is, zult u hiervan bevestiging ontvangen; indien dit niet het geval is zult
u een aanvraag voor bijkomende inlichtingen ontvangen, met aanduiding van de termijn binnen
dewelke u moet antwoorden, op straffe van verval.
We vestigen uw aandacht op het feit dat valse verklaringen of vervalste bewijsstukken aanleiding
kunnen geven tot strafrechtelijke vervolging.

1.

Een beurs van 500 € voor de middelbare en beroepsstudies, voor de
wijsbegeerte en de theologie, ten gunste van :

de jonge mensen van de familie Sullivan in het graafschap Kerry of van
de familie MacCarthy in hetzelfde graafschap, voor de theologie, en de
jonge mensen uit Dublin met voorkeurrecht voor de edele en eerbare
families, voor de kerkelijke wijsbegeerte en de theologie;

2.

de jonge mensen uit Kerry, Cashel of Ulster voor de theologie;

de jonge mensen :

3.

alle Ieren voor de voor de kerkelijke wijsbegeerte en de theologie;

Zodra de Commissie een beslissing neemt over de aanvraag, wordt deze meegedeeld aan de
kandidaat.

1.

weinig bedeelde wezen, bloedverwanten van de stichtster ;

4.

Nr78. *Verenigde Fondsen LARDINAEL (Jan, van 1490) en HANON
(Guillaume-Joseph, van 1757).

2.

weinig bedeelde bloedverwanten van de stichtster ;

3.

weinig bedeelde wezen geboren te ’s-Hertogenbosch, Erp, Vechel of
Sint-Oedenrode (Nederland) ;

de jonge mensen uit de parochie Sint-Niklaas te Gent, met voorkeurrecht voor de koorknapen van deze kerk, voor de kerkelijke wijsbegeerte en de theologie;

Het bedrag vermeld op de lijst van beschikbare beurzen is een jaarlijks bedrag dat elk jaar van de
voorgenomen studie betaald wordt, nadat het vorig jaar succesvol werd beëindigd, zonder dat een
nieuwe aanvraag nodig zou zijn.

5.

Een beurs van 175 € voor alle hogere studies, ten gunste van :

4.

weinig bedeelde wezen geboren in de vroegere meierij van ’sHertogenbosch ;

de Belgen en de in België verblijvende buitenlanders, voor de
kerkelijke wijsbegeerte en de theologie.

De effectieve betaling van de studiebeurs op de bankrekening vermeld op het formulier gebeurt na
15 januari van het school- of academiejaar, op voorlegging van een studiegetuigschrift daterend
van ten vroegste 15 januari.

5.

weinig bedeelde kinderen geboren in de voornoemde lokaliteiten.

6.

de Belgen en de vreemdelingen die in België verblijven.

Een beurs van 300 € voor alle studies (na het lager onderwijs), ten gunste
van :
1)
2)

de jonge mensen die hun lagere studies in de gemeenteschool nr 12 te
Brussel (stad) gevolgd hebben.
de jongelui die hun lagere studies in de officiële scholen van de
Brusselse Agglomeratie gevolgd hebben.

1.

de bloedverwanten van de stichters J. Lardinael en G. –J. Hanon ;

2.

de jonge mensen geboren te Kasteelbrakel en s’ Gravenbrakel, alsook
de weinig bedeelde studenten uit Tienen.

*(Begeving door een verwant van de stichter J. Lardinael, als het gaat om de
toekenning van de beurs aan een verwant).

Nr 114.* Fonds VAN ASSELDONCK, Anna (van 1638).

Acht beurzen van 400 € voor de middelbare, normale, technische en
beroepsstudies, ten gunste van:

Een beurs van 500 € ten gunste van :

verdienstelijke jonge jongens van Belgische nationaliteit, geboren of wonende
te Brussel-Stad en in tweede plaats geboren of wonende in de Brusselse
agglomeratie voor wie het schoolgaan op financieel vlak moeilijk kan worden
door ongelukkige omstandigheden buiten hun wil – overlijden van één van de
ouders, scheiding of echtscheiding van de ouders, het verlaten van de
kinderen door de ouder die in hun onderhoud voorzag, werkloosheid van één
van de ouders. –

Verdienstelijke jonge jongens die hun middelbare studies in het
“Athénée Royal ” van ’s Gravenbrakel hebben gedaan en die en een
hogere studie willen aanvatten of voortzetten.

1.

de afstammelingen aan vaders-en moederzijde van de stichter S. Louys,
met voorkeurrecht voor de naasten, en, in geval van zelfde graad van
bloedverwantschap, voor de oudsten, alsook van de afstammelingen van
Nicolas Brion, broer van de stichter P.-J. Brion, of van zijn zuster ,
Jeanne-Agnès, echtgenote J.-Bte Lejuste ;

2.

de andere bloedverwanten van de stichter P.-J. Brion en de wettelijke en
minst bedeelde kinderen van Diest ;

3.

de jonge mensen geboren en wonende te Obaix of te Rosseignies
(gemeente Pont-à-Celles) en de koorknapen van de collegiale kerk van
Nijvel.

*(Begeving door een bloedverwant van de stichter
Commissie).

BEURZEN VOOR KUNSTENAARS
EN ARCHITECTEN

Nr 115. Fonds VAN CROMBRUGGHE, Anna (van 1969).

Nr 79. Fonds LAVRY (Jean, van 1979).

Een beurs van 200 € voor de secundaire studies die toegang geven tot het
hoger onderwijs, en voor de hogere studies, ten gunste van :

3.

diegenen die in het bisdom Gent geboren zijn en de bloedverwanten van
de uitvoerders van de uiterste wilsbeschikkingen van R. Rombauts :
Adriaan Van Herlaer en Thomas Van Hynsberg ;

Nr 61.* Verenigde Fondsen GERLAC ab ANGELIS (van 1663) en
SCAILLE, Hendrik (van 1688).

diegenen die te

Mont-Saint-Guibert ;

2.

De genummerde soorten begunstigden van studiebeurzen:

Nr 81.* Verenigde Fondsen LOUYS (Sebastiaan, van 1684) en BRION
(Pierre-Joseph, van 1768).

3.

de afstammelingen van de broer en van de zuster van de stichter G.-G.
Van Eersel, alsook de bloedverwanten van de stichters L.-J. Delelivelt,
W. Hopmael, E. Molengravius, S. Idelet en R. Rombauts ;

de jonge mensen uit het bisdom Utrecht ;.

Een beurs van 150 € voor de secundaire studies die toegang geven tot het
hoger onderwijs, voor de wijsbegeerte, de theologie, de rechten en de
geneeskunde, ten gunste van :

de diegenen die te Mellet geboren zijn.

1.

3.

Nr45.* Fonds DELEPIERRE, Philémon (van 1841).

2.

Een beurs van 350 € voor de wijsbegeerte, de theologie, de rechten en de
geneeskunde, ten gunste van :

de jonge mensen van de parochie Sinte-Goedele (Sint-Michiels
Kathedraal) te Brussel ;

de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.

Perbais (Walhain) ;

Nr 125.*Verenigde Fondsen VAN EERSEL, Govardus-Gerardus (van
1778), DELELIVELT, Laurens-Jozef (van 1763), ROMBAUTS, Rombout
(van 1642), HORPMAEL, Willem (van 1556), MOLENGRAVIUS,
Evrardus (van 1609) en IDELET, Sylvester (van 1758).

2.

De beurs kan slechts worden toegekend aan studenten die hun middelbare
studies in een wereldlijke onderwijsinstelling hebben gedaan.

2.

de Belgen, en van de vreemdelingen, weinig bedeelde, geboren of
wonende in de stad Brussel of wonende te Diest.

Onder de term "retorica", dient te worden verstaan de studierichtingen die betrekking hebben op
linguïstiek, de filologie, de letterkunde en de verbale expressie (welsprekendheid, toneel, enz…).

de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.

de bloedverwanten van de stichter.

Een beurs van 125 € voor de secundaire studies die toegang geven tot het
hoger onderwijs, ten gunste van :

de jonge mensen uit de stad Utrecht ;

7.

1.

Nr 124.* Verenigde Fondsen VANDERSTRAETEN, Katharina (van
1680) en DIRICQ, Prudent (van 1854)

2.

de bloedverwanten van de stichters, J. Decrits, J. De Cavarelle en F.
Fiefvé, en, bij gebrek, van de bloedverwanten van Jacques De Bay, 2e
stichter van het De Bay College te Leuven, alsook van diegenen die in
Leuven geboren zijn ;

Blanmont;

een leerling(e) of student(e) die het lager onderwijs in één van de
gemeentescholen van de stad Brussel heeft bezocht.

de bloedverwanten van de stichtster ;

de inwoners van het arrondissement Nijvel ;

1.

Een beurs van 400 € voor alle studies (na het lager onderwijs), ten gunste
van :

1.

6.

Een beurs van 400 € voor de secundaire studies die toegang geven tot hoger
onderwijs, voor de kerkelijke wijsbegeerte en de theologie, ten gunste van :

Nr 123. Fonds VANDERKELEN, René A.M. (van 1959)

de bloedverwanten van de stichtsters B.-Th. en J.-Fr. Roeloffs, weduwe
Servais, met voorkeurrecht voor de naasten ;

de wijsbegeerte, de theologie, de rechten en de geneeskunde, ten
gunste van :

de afstammelingen van Arnold-Joseph de Gobart, neef van de stichter
P.-Fr de Gobart, en van zijn broer en zuster, alsook van de
afstammelingen van de twee zusters van de stichter (met voorkeurrecht
voor de naasten) ;

1° de weinig bedeelde jonge mensen van de parochie van de Sint-Michiels
kathedraal (oude Sinte-Goedele parochie) te Brussel; de jongeren wonende in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in de Stad Aalst.

1.

Een beurs van 175 € voor :

1.

Vier beurzen van 900 € voor de secundaire studies die toegang geven tot
het hoger onderwijs, ten gunste van :

Antonius BEAUCLEF : de oudste verwante priester van de stichter.
Renerus BOONEN : de naaste bloedverwant van de stichter.
COLLART (fonds van 1664, vroeger gehecht aan het St- Annacollege te Leuven, nu verenigd met
de fondsen MALOTTEAU en consorten. De stichter was pastoor te Thisnes) : de naaste
bloedverwant van de stichter.
Jozef CORSELIUS (nu verenigd met het fonds DE WINCKELE) : een bloedverwant (om beurten
een afstammeling van Isabella J. van Papenbroek, Wwe J.-J. Pipenpoy en een afstammeling van
Johanna- Maria van Papenbroek, echtgenote Jonckeer Gilles d’Hujoël).
Jean COUSIN : een begever bloedverwant. Bij voorkeur voor de naaste in volgorde van geboorte.
Hendrik CURE (verenigd met de fondsen BREUGEL en consorten) : twee bloedverwanten van de
stichter : de oudste en naaste mannelijke bloedverwanten, de ene van vaderszijde, de andere van
moederszijde, wonende te Leuven.
Louis DE BATTY : een begever-bloedverwant, de meest naaste bloedverwant die priester is :
voorkeur zal gegeven worden aan degene die de naam van de stichter draagt, zelf indien hij een
verdere bloedverwant is.
Jacques en Hubert en Jacques DE BAY : de oudste priester van de familie De Bay dient bij
drie leden van de Commissie gevoegd.
Willem en Jaak DE BERGHES (nu verenigd met het fonds HEUSCHLING) : een afstammeling
van Godfried, Heer van Stabroek.
Bernard en Jules DEFALQUE : een afstammeling van Nicolas Ginion, vader van de
medestichtster.
Jean DESEAUX : een bloedverwant van de stichter, bij voorkeur priester.
François de SPOELBERCH : een begever-bloedverwant : het oudste van de mannelijke kinderen
van de tak van de broer van de stichter. Henri de SPOELBERCH, of bij diens ontstentenis de
oudste van de dames of juffrouwen van dezelfde tak.
Josse GALMART: een bloedverwant van de stichter dient gevoegd bij de bloedverwant-begever
reeds in functie.
GERLAC AB ANGELIS (fonds voorheen gehecht aan het Pauscollege te Leuven en nu verenigd
met het fonds SCAILLE: een bloedverwant van de stichter (met voorkeur voor de oudste)
Jaak HUART (nu verenigd met de fondsen BRUNEAU en consorten) : de oudste bloedverwant
priester van de stichter.
Edgard HULIN : twee bloedverwanten van de stichter : de afstammelingen van Edgard Hulin, elk
in één van de twee linies vertegenwoordigd door Mevrouw Van der Linden, dochter van Edgard
Hulin, en door Maurice Hulin.
Louis PARMENTIER (nu verenigd met de fondsen MALOTTEAU en consorten) : de naaste
afstammeling van het mannelijk geslacht van Jean Parmentier, neef van de stichter.
Jodocus RAES : twee bloedverwanten van de stichter wanneer het de toekenning van de beurs aan
een verwante betreft : aan afstammeling van Piet Raes, neef van de stichter, en een wettige
afstammeling van Thomas Cruysens, echtgenoot van Isabella Raes, achternicht van de stichter.
Henri-Joseph REGA (nu verenigd met het fonds BRUNEAU): de oudste bloedverwant-priester van
vaderszijde van de stichter ; de oudste bloedverwant-priester van moederszijde van de stichter.
Willem RENARDI : een bloedverwant van de stichter : de oudste seculiere priester afstammeling
van de zuster van de stichter, Maria, echtgenote Hendrik Tilman.
Jean STOUTEN (verenigd met de fondsen « DE KEMMERE en consorten) : een afstammeling van
André Stouten, broer van de stichter.
Michel TRAMASURE : een bloedverwant van de stichter, de naaste van vaderszijde, dient
gevoegd bij de bloedverwant- begever reeds in functie.
Henri-Joseph REGA (nu verenigd met het fonds BRUNEAU): de oudste bloedverwant-priester van
vaderszijde van de stichter ; de oudste bloedverwant-priester van moederszijde van de stichter.
Willem RENARDI : een bloedverwant van de stichter : de oudste seculiere priester afstammeling
van de zuster van de stichter, Maria, echtgenote Hendrik Tilman.
Jean STOUTEN (verenigd met de fondsen « DE KEMMERE en consorten) : een afstammeling van
André Stouten, broer van de stichter.
Michel TRAMASURE : een bloedverwant van de stichter, de naaste van vaderszijde, dient
gevoegd bij de bloedverwant- begever reeds in functie.
Barbara en Katharina, Mattheus TYPOETS (verenigd met de fondsen MALOTTEAU en
consorten) : de naaste bloedverwant van de stichters dient gevoegd bij de bloedverwant- begever
reeds in functie.
Jan VANDER AUWERA (verenigd met de fondsen BERTRAND en consorten) : een
bloedverwant van de stichter : seculiere priester, afstammeling van de grootvaders van de stichter.
Godfried VAN GOMPEL: een bloedverwant van de stichter.
David VAN SESTICH : een bloedverwant van de stichter, de oudste en die te Leuven woont.
Jan VAN ’T SESTICH : een afstammeling van de broer van de stichter die te Leuven woont.

Een beurs van 300 € voor de wijsbegeerte, ten gunste van :

de Kinderen en kleinkinderen van bedienden of arbeiders die ten minst
tien jaar tijdens het leven van Emile Henricot (overleden in 1909) in
zijn fabrieken te Court-Saint-Etienne hebben gewerkt.

Een beurs (nr 1) van 500 € voor de vier laatste jaar van de secundaire
studies die toegang geven tot het hoger onderwijs, alsook voor de
wijsbegeerte, de theologie, de rechten en de geneeskunde, ten gunste van :

(3e reeks)

Lijst van de fondsen waarvan de statuten de tussenkomst van bloedverwanten-begevers voorzien
voor de toekenning van beurzen en waarbij de begevers of waarbij begevers niet werden aangeduid
daar er geen verwante kwam opdagen om de openstaande functies te bekleden. Deze lijst geeft de
vereiste kwaliteiten weer om tot de openstaande functies te worden toegelaten.

Een beurs van 120 € voor de secundaire studies die toegang geven tot het
hoger onderwijs, en voor de hogere studies, ten gunste van :

3.

1. de kinderen van Loupoigne die hun lagere studies volledig en uitsluitend
in de gemeentescholen van deze lokaliteit hebben gevolgd.

de weinig bedeelde kinderen van de parochie van Sint-Michiels
kathedraal (oude Sinte-Goedele parochie) te Brussel, maar slechts voor
één jaar, behalve voortzetting indien er zich geen kandidaten onder 1e
voordoen.

Nr 134.* Fonds WINTERSHOVEN, Antonia (van 1618).

Een beurs van 100 € voor de retorika, de wijsbegeerte, de theologie, de
rechten of de geneeskunde, ten gunst van :

Een beurs van 250 € voor normale lagere studies, huishoudelijke of
beroepstudies, ten gunste van :

3.

Een beurs van 200 € voor de secundaire studies die toegang geven tot het
hoger onderwijs en voor de hogere studies, ten gunste van :

de afstammelingen van de drie zusters van Emile Henricot (Odile,
Aline en Mathilde),

Nr 40.* Fonds DEFALQUE, Bernard en DEFALQUE-GINION, Jules
(van 1920).

de afstammelingen van de boers of zusters van de stichter ;

voor de kerkelijke wijsbegeerte en de theologie, ten gunste van :

2.

de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.

2.

Nr 132.* Fonds VEULEMANS, Guilhelmus (van 1829).

Nr 37.*Fonds DE BRONCHORST, Hendrick (van 1629).

2.

de weinig bedeelde jonge mensen van de parochie Gijzegem ;

de Belgen en de vreemdelingen die in België verblijven.

de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.

Nr 38.* Verenigde Fondsen DECRITS, Jaak (van 1690), DE
CAVARELLE, Jan (van 1625) en FIEFVE, Folian (van 1612).

1.

2.

de afstammelingen van Emile Henricot ;

een afstammeling van de families of geslachten Coudenbergh, Roodenbeke,
Serhuyghs, Serroelofs, Sleeus, Steenweeghs en Sweerts

de weinig bedeelde kinderen van de parochie Gijzegem, maar slechts
voor één jaar, behalve voortzetting, indien er zich geen kandidaten onder
1e voordoen.

de afstammelingen van de zuster van de stichter, Marie Renaldi.

1.

Weinig bedeelde jonge mensen, met voorkeurrecht voor de wezen.

3.

1.

B)

Nr 60. Fonds GERADIN, Paul (van 1980)
De jonge mensen geboren in het kanton Geldenaken of die er sedert ten
minste vijf jaar wonen, of, indien er geen zijn, ten gunste van jonge
mensen De jonge mensen geboren in het kanton Geldenaken of die er
sedert ten minste vijf jaar wonen, of, indien er geen zijn, ten gunste van
jonge mensen geboren in het arrondissement Nijvel of die er sedert
meer dan vijf jaar wonen ; in beide gevallen moeten de begunstigden
bijzonder verdienstelijk zijn zowel voor wat hun familiale
bestaansmiddelen als voor wat hun schoolresultaten betreft.

de weinig bedeelde jonge mensen van de parochie van de Sint-Michiels
kathedraal (oude Sinte-Goedele parochie) te Brussel ;

Twee beurzen ten gunste van :

1.

Twee beurzen van 200 € voor de middelbare studies vanaf het einde van de
schoolplicht en voor de hogere studies, ten gunste van ;

2.

Nr 94. Fonds PEETERS, Emile (van 1912).

de bloedverwanten van de stichters L. Seutin en J. de Bievene ;

Nr41.* Fonds de GOBART, Pierre-François (van 1734).

1.

2.

Een beurs (nr 2) van 450 € voor de studies van burgerlijk, handels- of
industrieel ingenieur, ten gunste van :

de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.

een Belg uit het Atheneum :

de weinig bedeelde jonge mensen die : a) te Bergen ; b) in
Henegouwen ;

Nr 68. Fonds HENRICOT, Emile (van 1914).

de jonge mensen geboren te Nederweert, Overweert, in het graafschap
Horn, in het Thornland (Hollands Limburg), in ’s-Hertogenbosch en
Geertruidenberg (Noord-Brabant, Nederland), te Leuven en Brugge ;

Een beurs van 100 € voor studies zoals in de Faculteit der Toegepaste
Wetenschappen (“Polytechnische School”) van de Universiteit te Brussel, ten
gunste van :

2.

Een beurs van 350 € voor de drie laatste jaar van de secundaire studies die
toegang geven tot het hoger onderwijs, alsook voor de wijsbegeerte, de
theologie, het kerkelijk recht, het burgerlijk recht en de geneeskunde, ten
gunste van :

2. de jonge mensen die hun volledige lagere studie slechts in wereldlijke
onderwijsinrichtingen van Waals Brabant hebben gevolgd.

Nr 19. Fonds CAPPE, Emile (van 1920).

de bloedverwanten van de stichter ;

de jongelui die geboren zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in
de provincie Limburg of in de provincie Antwerpen.

de jonge mensen uit Brugge en Antwerpen alsook diegenen die geboren
zijn te Meslin-l’Evêque, Aat, in het Henegouwen, te Rijsel Douai,
Cambrai,

*(Begeving door een bloedverwant van de stichter Rega en de Commissie)

1.

4.

1.

4.

de bloedverwanten van de stichter (Madrid, 1596);

Nr 51. Fonds de WARGNIES, Willem (van 1625).

Nr 36.* Fonds de BORGHGREFF, Lodewijk (van 1658)

Een beurs van150 € voor de wijsbegeerte, de theologie, de rechten en de
geneeskunde, ten gunste van :

3.

1.

2de kategorie : één beurs van 375 € voor de natuurwetenschappen en de
geneeskunde.

de jonge mensen geboren te Elsene, Hasselt of Willebroek.

de wijsbegeerte en de theologie alleen, ten gunste van ;

diegenen die te Leuven , Hoegaarden, Outgaarden, Lummen, Meerhout,
Balen en Mol geboren zijn ; te Geel en in het vrijdom van Geel ; te Tholen,
Schakerloopolder en Vossemeer (Zeeland, Nederland) ; diegenen die in de
parochie van Humbeek en de naburige parochies, in de stad en in de oude
ambachtsheerlijkheid van Oudenaarde, in het land van Aalst en in
Vlaanderen geboren zijn ;

Acht beurzen van 500 € ten gunste van:

1ste kategorie : één beurs van 375 € voor de middelbare studies ;

3.

B)

2.

(3e reeks).

*(Begeving door een bloedverwant van de stichter).

Een beurs van 200 € voor de secundaire studies die toegang geven tot het
hoger onderwijs, voor de wijsbegeerte, de theologie, de rechten en de
geneeskunde, ten gunste van :

de afstammelingen van de broers of zusters van de stichters;

(2e reeks).

de Belgen, en van de vreemdelingen die in België verblijven.

de afstammelingen van de verwanten in de zijlinie van de families
Léon Gielkens-Maria Coleta Rottiers ;

A)

de bloedverwanten van de stichters Fr. Bruneau, J. Huart, P. van
Swertgoor, J. Paschasius en J. Delvael, gezegd Valerius, bloedverwanten
van de stichters N. Chamart en H. Stevens-Verdonck, met voorkeurrecht
voor de naasten, alsook de verwanten van de stichter J. Reyneri met
voorkeurrecht voor de afstammelingen van de vader en moeder van
laatstgenoemde ;

Een beurs van 100 € voor de wiskundige en natuurkundige wetenschappen,
ten gunste van ;

2.

De Belgen, en van de vreemdelingen die in België verblijven.

Nr 17.*Verenigde Fondsen BRUNEAU, François (van 1637), CHAMART,
Noël (van 1685), HUART, Jacques (van 1693), LOCQUETS, Toussaint (van
1550), VIEULEUZE, Maria (van 1565), REGA, Hendrick-Jozef (van 1754),
STEVENS-VERDONCK, Hendrick (van 1659), VAN SWERTGOOR, Piet
(van 1550), PASCHASIUS, Jan (van 1588), DELVAEL, gezegd VALERIUS,
Jan (van 1607), HOVIUS, Matheus, LE PAGE, Willem (van 1741) en
REYNERI, Jan (van 1555).

1.

*(Deze begeving dient door voorstelling van kandidaten door de Regering
van de Groot-Hertogdom te gebeuren).

Nr 50.* Fonds de SPOELBERCH d’EYNTHOUTS, François (van 1757).

de afstammelingen van de echtgenoten Nenin-Carlier, Colaux-Collin en
van Joseph Collin ;

de bloedverwanten van Jacques De Bay of diegenen die geboren zijn te
Leuven, voor de wijsbegeerte, de theologie, de rechten en de
geneeskunde ;

Nr 16.* Fonds BROECKMAN-LARCHIER (van 1768).

Alle studies moeten in de Franse taal gevolgd worden ; de titularis mag niet
ouder zijn dan 28 jaar ; de beurs zal slechts toegekend worden aan studenten
die al hun vorige studies in een katholieke onderwijsinstelling hebben
gevolgd.

1.

Een beurs van 100 € voor de wijsbegeerte, de theologie en de rechten, ten
gunste van :

Nr 15.* Fonds BRICOULT, Pierre (van 1843).

achtereenvolgens, maar alleen voor de theologie, de jonge mensen die
geboren zijn te Meslin-l’Evêque, Ath, in de provincie Henegouwen, Rijsel,
Douai en Cambrai, alsook alle Belgen, en de vreemdelingen die in België
verblijven.

de onderdanen van het Groot-Hertogdom Luxemburg.

2. een Belgische student of een in België verblijvende vreemdeling.

Nr 31.* Fonds DE BAY, Hubert en Jacques (van 1635).

de bloedverwanten van de stichters P. Breughel, A.-W Bogaerts, H.
Sonius, H. Curé en J. Van Schutteput, en van de Leuvenaars ;

4.

1. een student(e) uit het arrondissement Nijvel, ten minste 17 jaar oud.

2. *(Begeving door een bloedverwant van de stichter).

1.

3.

voor de katholieke wijsbegeerte en de theologie, ten gunste van :

1.

Vier beurzen van 900 € voor de secundaire studies die toegang geven tot
het hoger onderwijs, ten gunste van:

een voor de theologie.

voor de secundaire studies die toegang geven tot het hoger
onderwijs, alsook voor de geneeskunde (bij voorkeur), de
natuurwetenschappen en fysische scheikunde, de studies van
ingenieur, de katholieke wijsbegeerte en theologie, de studies van
apotheker, het doctoraat in wijsbegeerte en letteren, het licentiaat
in de rechten en de landbouwkunde, ten gunste van :

Een beurs van 900 € voor de secundaire studies die toegang geven tot het
hoger onderwijs, ten gunste van:

(1e reeks).

een voor de wereldlijke of kerkelijke wijsbegeerte ;

de nakomelingen van Pierre, Henri, Léon en Michel Desneux en die
van Marie-Thérèse Desneux, neven en nicht van de stichter (voorkeur
voor de naaste bloedverwant en in geval van mededinging, voor de
meest begaafde). Indien er geen zijn:

1. De afstammelingen van de neven en nichten van de stichter. 2° Belgen en
in België verblijvende buitenlanders.

aan studenten uit de Brusselse agglomeratie of uit de Waalse streek van
België.

de naaste afstammelingen van Jacques Desmet en Anne Dubois, voor alle
hogere studies ;

A)

(1e reeks)

(2e reeks)

Vier beurzen van 500 € voor de wijsbegeerte, de theologie en de rechten, ten
gunste van:

Begevers-Bloedverwanten

Nr 122.* Fonds VANDER BORGHT, Willem (van 1498).

Nr 89.* Fonds MILIUS, Jan (van 1596).

Nr 30.* Fondsen DE BATTY, Louis (van 1775).

4.

2.

voor de wijsbegeerte alleen, ten gunste van :

Weinig bedeelde Belgische jonge mensen

Een beurs van 200 € voor de volledige studies in de geneeskunde, ten gunste
van :

de naaste afstammelingen van Ignace, Michel, Alexandre, Philippine,
François en Benoît Bricoult, broers en zuster van de stichter, voor alle
hogere studies ;

de jonge mensen geboren te Maastricht ;

twee voor de rechten ;

Een beurs van 450 €:

Een beurs (nr 3) van 250 € voor de hogere studies, de rechten en de
theologie uitgezonderd, ten gunste van :
de weinig bedeelde jonge mensen, afstammelingen van de vader en
moeder van de stichter ;

voor de retorika, de wijsbegeerte, de theologie, de rechten en de
geneeskunde, ten gunste van :

Vier beurzen van 500 € ten gunste van :

Nr 49. Fonds DESNEUX, Henri (van 1938).

A)

1.

Een beurs van 125 € :

de jonge mensen uit Belgisch Luxemburg :

*(Begeving door drie bloedverwanten van de stichter).

aan studenten uit Chièvres, Meslin-l’Evêque, uit het kanton Aat, uit het
Henegouwen ;

1.

Een beurs van 300 € voor de secundaire studies die toegang geven tot het
hoger onderwijs, voor de kerkelijke wijsbegeerte en de theologie, ten
gunste van :

3.

3.

Een beurs van 125 € ten gunste van :

Nr 48.* Fonds DESEAUX, Jean (van 1667).

diegenen die te Seneffe en te Petit-Rœulz-lez-Braine-le-Comte geboren
zijn;

aan studenten uit Auvelais of Jemeppe-sur-Sambre ;

de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.

de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.

2.

2.

3.

5.

Nr88.* Fonds MEYS, Niklaas (van 1754).

de Belgen, en van de vreemdelingen die in België verblijven.

de weinig bedeelde jonge mensen, afstammelingen van de vader en
moeder van de stichter ;

1.

Een beurs van 200 €, voor de secondaire studies die toegang verlenen tot het
hoger onderwijs, ten gunste van :
1.

de koorknapen van Fosses ;

de naaste bloedverwanten van de stichter;

Een beurs (nr 2) van 250 € voor de middelbare, normale, technische en
beroepsstudies, ten gunste van :

Een beurs van 150 € voor de secundaire studies die toegang verlenen tot het
hoger onderwijs, ten gunste van :
de bloedverwanten van de stichter L. Bauwens en van de stichtster A.C.
Devroye, met voorkeurrecht, voor wat deze laatsten betreft, voor de
bloedverwanten aan moederzijde en voor de naasten en de oudsten ;

4.

1.

*(Begeving door drie bloedverwanten van de stichter)

Nr 4.* Verenigde Fondsen BAUWENS, Lambrecht (van 1608) en
DEVROYE, Anna-Catharina (van 1772).

1.

voor de theologie, de rechten en de geneeskunde, ten gunste
van:
de Belgen, en de vreemdelingen die in België verblijven.

Een beurs van 325 € , ten gunste van :
de jonge mensen van Belgische nationaliteit, die in de Brusselse
agglomeratie geboren zijn of daar ten minste tien jaar wonen, van wie de
financiële toestand niet toelaat hogere studies te doen in een universiteit of
een gelijkaardige instelling (“Université du Travail” te Charleroi
inbegrepen) of in een conservatorium of een academie voor Schone
Kunsten

Een beurs van 250 € voor de wijsbegeerte, de rechten en de theologie, ten
gunste van ;

A)

Een beurs van 75 € , ten gunste van :
1.

Nr 47.* Verenigde Fondsen DENIQUET, Charles (van 1579) en
HACQUIUS, Laurent (van 1740).

Nr 63. Fonds GODECHARLE, Napoleon (van 1871)

Nr118.*Fonds VAN DEN BERGHE, Jan (van 1686).
Een beurs van 200 € voor de secundaire studies die toegang geven tot het
hoger onderwijs en voor de hogere studies, ten gunste van :

Aan de belanghebbenden worden een exemplaar van het reglement en een
aanvraagformulier tot deelneming aan de wedstrijd toegezonden op aanvraag
gericht tot het secretariaat van de Commissie.

de jonge mensen geboren te Diest

2.

de jonge mensen die in het gerechtelijk arrondissement Leuven
verblijven

(*)Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld:
Deze gegevens, bij gebreke waarvan de aanvraag niet in aanmerking kan worden genomen, zijn
nodig om de Commissie, bijgestaan door haar secretaris-ontvanger, in staat te stellen om, in het
geval er meerdere kandidaten zijn, te bepalen aan welke student(en) de beurs(zen) zal (zullen)
worden toegekend, afhankelijk van de respectieve behoeften. Deze gegevens kunnen door de
aanvrager(ster) worden aangevuld en/of verbeterd en door hem (haar) worden geraadpleegd op de
zetel van de Commissie na afspraak. Alleen de leden en de secretaris-ontvanger van de Commissie
zijn gemachtigd om er kennis van te nemen.

Drie beurzen van 5.000 € (2.500 € gedurende twee opeenvolgende jaar),
voor studiereizen in het buitenland, ten gunste van:
kunstenaars Beeldhouwers, Schilders en Architecten die van Belgische
nationaliteit zijn of staatsburger zijn van een van de landen van de Europese
Unie en op datum van het afsluiten van de kandidaturen sedert tenminste vijf
jaar in België verblijven die op één januari van de wedstrijdjaar minder dan
vijfendertig jaar oud zijn en die door de werken die ze aan het oordeel van de
jury van de Wedstrijd Godecharle zullen voorgesteld hebben, zullen bewijzen
dat ze “bedeeld zijn met een merkwaardige begaafdheid” en die “terecht een
ruim succes mogen verwachten”.

1.

TOEKENNING VAN DE STUDIEBEURZEN

Brussel, 7 maart 2022
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