STJERNENS

STUDIEFOND

c/o KOOPERATIONEN, Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V * Tlf. 33 55 77 30 * Fax: 33 31 21 30
Bank: Arbejdernes Landsbank – konto nr. 5301-0342673

LÅNEANSØGNING
Den kooperative virksomhed, Bryggeriet Stjernen, oprettede i 1948 en studiefond, som et udtryk
for bryggeriets interesse for ”den opvoksende ungdom”.
Det er fondens opgave at støtte unge, der søger videre uddannelse af faglig karakter, eller støtte
til at færdiggøre deres akademiske studier. Støtten vil således også kunne gives i forbindelse med
specialeskrivning og studieophold i udlandet.
Støtten gives fortrinsvis til unge, som er enten fagligt aktive og/eller er aktive i forbindelse med
aktiviteter i DSU – Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
Støtten ydes som lån, der er rentefrie, og som først skal tilbagebetales, når de pågældende er
færdige med uddannelsen eller har fået arbejde. Der indgås en aftale om tilbagebetalingsvilkår.
Oplysninger om ansøgeren:
1.

Fulde navn: ___________________________________________
Stilling:

___________________________________________

Adresse:

___________________________________________

Postnr./by: ___________________________________________
Cpr.nr.:

___________________________________________

E-mail:

___________________________________________

Telefon :

___________________________________________

2.

Det ansøgte beløbs størrelse _______________ kr.

3.

Hvilken uddannelse har du?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Hvornår afsluttede du den? _________________________________________________
________________________________________________________________________

4.

Til hvilken uddannelse søges lånet?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5.

Hvilken studieretning følger du, og hvornår påbegyndte du studiet?
________________________________________________________________________
Hvis ikke du er påbegyndt studiet, så vedlæg dokumentation for optagelse.
Hvornår forventes studierne afsluttet: ______________________________________

6.

Hvilke eksaminer har du bestået, hvornår og med hvilket udfald? (Point eller karakter
anføres): _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7.

Har du i studietiden modtaget, eller modtager du nu offentlig eller privat understøttelse –
fribolig, penge eller bøger, samt bidrag fra hjemmet, herunder kost og logi hjemme?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8.

Månedlig indtægt ved eget arbejde (arbejdets art og timetal pr. uge anføres):
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9.

Ansøgerens økonomiske stilling: (eventuel husstandsindkomst)
____________________________________________________________________
(Husk at vedlægge årsopgørelse)

10.

Hvornår forventer du at kunne tilbagebetale lånet?
_____________________________________________________________________
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11.

Hvad du i øvrigt måtte have at bemærke om dine forhold, herunder din eventuelle
tilknytning til arbejderbevægelsen:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(kan eventuelt fremsendes som bilag)

12.

Har du tidligere modtaget hjælp fra fonden?
Lånenummer anføres: ___________

Underskrift:
den ________________
_____________________________
Ansøgerens underskrift

Bekræftelse:
Undertegnede bekræfter herved rigtigheden af ovenstående oplysninger om ansøgerens
økonomiske forhold.
Navn:

_________________________

Stilling:

_________________________

Adresse:

_________________________

Underskrift: ________________________________
Skemaet indsendes til fondens kontor, Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V, inden udgangen af
februar måned. Senere indkomne ansøgninger kan ikke komme i betragtning. Da antallet af ansøgere er
meget stort, er det ikke muligt for fonden at imødekomme alle, selv om deres forhold berettiger dem til at
komme i betragtning. Såfremt fondens svar ikke foreligger inden den 1. juni, har ansøgningen desværre ikke
kunnet imødekommes. Løse attester og anbefalinger bedes vedlagt i kopi, der ikke tilbagesendes.
Årsopgørelse, som skal vedlægges, udstedes ved henvendelse hos ansøgerens skattemyndigheder.
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