
Beste 6e klassers (of eindexamen kandidaten)      januari 2023 

 

Zeer waarschijnlijk is dit jullie laatste jaar op het USG, en gaan jullie daarna een nieuwe fase van je 

leven in. Maar toch zal je altijd een USG’er blijven en de school met je meedragen. Om elkaar toch 

niet helemaal uit het oog te verliezen bestaat het Hieronymusfonds. Dit fonds heeft als doel om de 

band tussen oud-leerlingen en de school te versterken. Misschien heb je direct na je eindexamen nog 

geen behoefte aan contact met het USG, maar de ervaring leert dat oud-leerlingen dit contact toch 

graag houden. Maar hoe zorgt het Hieronymusfonds voor deze binding?  

Allereerst organiseert het fonds bij elke lustrumviering een grote reünie voor alle leerlingen. Deze 

wordt altijd door iedereen enthousiast ontvangen en druk bezocht. Hoe leuk is het om elke 5 jaar 

met al je oud-klasgenoten bij te praten over hoe het nu gaat? Verder wordt er ook jaarlijks een lezing 

verzorgd voor alle oud-leerlingen. 

Naast activiteiten voor de leden, houdt het Hieronymusfonds ook een band met de school zelf. Dit 

kan bestaan uit het verstrekken van een beurs aan leerlingen om (extra)curriculaire activiteiten te 

ondersteunen, of een geschenk aan de school.   

Om lid te worden hoef je nu dus nog niets te doen. Maar de ervaring leert dat jullie aan het einde van 

dit jaar zoveel andere zaken aan je hoofd hebben dat dit er nog al eens bij inschiet. Met alle 

regelgeving rond privacy heeft dit dan tot gevolg dat de school en dus ook het Hieronymusfonds 

geen mogelijkheid meer hebben om automatisch met jullie in contact te blijven of te komen om jullie 

bijvoorbeeld op de hoogte te houden van activiteiten zoals het lustrum. Wil je dat wel, scan dan nu 

alvast de onderstaande QR code of stuur een email naar info@hieronymusfonds.nl waarin je 

toestemming geeft om jouw email adres te gebruiken om in contact met de school te blijven. Wij 

hopen op jullie medewerking!  

Met vriendelijke groet, en veel succes in dit jaar gewenst, 

Bestuur Hieronymusfonds 

 

Scan de QR code om een mail naar info@hieronymusfonds.nl te sturen 
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