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Voorwoord
Voor u ligt het Jaarrapport 2015 van het Tania Leon Studiefonds.
We kijken terug op een succesvol jaar, waarin het totaal bedrag aan donaties
onze verwachtingen oversteeg. Naast een goed resultaat van individuele donaties
zijn we verheugd met het besluit van een stichting opgericht bij laatste
wilsbeschikking, om tussen 2015 en 2019 jaarlijks een bedrag van € 15.000 te
schenken.
Verder hebben we hard gewerkt aan een vernieuwde website ten behoeve van de
gebruiksvriendelijkheid, kunnen we in de toekomst met automatische
machtigingen werken en maakt een groeiend aantal donateurs gebruik van een
overeenkomst periodieke schenkingen.
Wij bedanken alle donateurs en iedereen die op enige andere wijze het Tania
Leon Studiefonds steunde voor uw vertrouwen en bijdragen. Samen kunnen we
daarmee Zuid-Afrikaanse vrouwen steunen om hun ambities voor een nieuwe
toekomst waar te maken.

Het Bestuur van het Tania Leon Studiefonds
Liesbeth van der Hoogte
Gaby Baaijens
Saskia Vliek
Adriana Jasperse
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Bestuurlijk verslag 2015
Visie en Doelstellingen van het Tania Leon Studiefonds
Wij zien een wereld voor ons waarin vrouwen gelijke kansen krijgen om, vanuit
hun eigen ambities en visie, een bijdrage te leveren aan de samenleving. Wij
streven dit doel na door kansarme Zuid-Afrikaanse studentes te ondersteunen bij
het succesvol doorlopen van een universitaire studie of hogere beroepsopleiding.
Wij doen dat door:
1. Fondsenwerving in Nederland, t.b.v. studentes in Zuid-Afrika.
2. Bijdragen aan de positie van Zuid-Afrikaanse vrouwen door steun bij een
universitaire opleiding of hogere beroepsopleiding.
3. Bevorderen van betrokkenheid en informeren van Nederlanders bij en over
ontwikkelingen in de Zuid-Afrikaanse samenleving.
4. Managen van de stichting Tania Leon Studiefonds om deze doelstellingen te
kunnen realiseren.
De Stichting
Het Tania Leon Studiefonds is als stichting in 1986 opgericht en is ingeschreven
bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder
nummer 41205918.
De belastingdienst heeft het Tania Leon Studiefonds aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent voor donateurs de mogelijkheid
van fiscale aftrek van giften (onder de daarvoor geldende voorwaarden). Verder
betaalt de stichting geen schenkings- en/of erfbelasting. Het RSIN (fiscale
nummer) van het Studiefonds is 816050892.
De stichting heeft het certificaat voor kleine doelen van het Centraal Bureau
Fondsenwerving. Het CBF toetst op de kwaliteit van bestuur, beleid en
bestedingen, fondsenwerving en rapportage. In 2015 is het certificaat opnieuw
toegekend, waarmee de betrouwbaarheid wordt bevestigd.
Het bestuur in 2015
In 2015 was de samenstelling als volgt:
Liesbeth van der Hoogte
voorzitter
Gaby Baaijens
penningmeester
Saskia Vliek
lid
Adriana Jasperse
lid (vanaf november 2015)
Hanny Rennen
lid (tot juni 2015)
Reina Hekman
lid (tot november 2015)
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In 2015 hebben we afscheid genomen van 2 bestuursleden, Hanny Rennen en
Reina Hekman. Hanny heeft zich 6 jaar ingezet voor het fonds, onder meer als
secretaris, voorzitter en initiatiefnemer en organisator van de jaarlijkse
sponsorwandeling. Reina Hekman heeft 4 jaar lang een belangrijke bijdrage
geleverd aan de nieuwe uitdagingen van moderne communicatie. Hanny zal verder
actief blijven als lid van onze steungroep.
Adriana Jasperse is sinds november 2015 bestuurslid van het fonds. Een tweede
potentieel nieuw bestuurslid liet helaas weten dat hij om gezondheidsredenen niet
aan kon treden. Hiermee is een vacature ontstaan in het bestuur.
We zijn blij met een groep leden die in de steungroep zitting hebben. Het biedt
de mogelijkheid om naar behoefte specifieke ondersteuning en expertise in te
zetten. De steungroep bestaat uit Nini van Driel, Milou de Hollander, Barbara
Wessels en Hanny Rennen.
Het bestuur vergaderde in 2015 zes maal:
27 februari, 22 april, 24 juni, 16 september, 18 november en 16 december.
Ambassadeur
Schrijver en presentator Adriaan van Dis heeft als ambassadeur zijn naam aan
het Tania Leon Studiefonds verbonden. Zijn steun ziet het bestuur als een
stimulans voor anderen om zich te verbinden aan het fonds.
Activiteiten en resultaten 2015
Fondsenwerving
Voor de fondsenwerving hadden we ons voorgenomen om nieuwe methoden te
vinden gericht op eenmalige of incidentele bijdragen, naast de reguliere giften van
onze trouwe donateurs. In 2015 zijn we een samenwerking gestart met een kleine
onderneming die haar netwerk gaat inzetten voor steun aan het fonds. We hopen
hier in 2016 eerste vruchten van te kunnen plukken.
In 2015 is de totale opbrengst van de fondsenwerving € 39.942. Een belangrijke
bijdrage hieraan is een donatie van een stichting opgericht bij uiterste
wilsbeschikking. Deze stichting heeft voor de jaren 2015-2019 een jaarlijkse
bijdrage van € 15.000 toegekend, waarvoor we zeer erkentelijk zijn.
Sinds december 2015 zijn we een van de goede doelen van de boekensite
YouBeDo.com. Iedereen die boeken bestelt via deze website steunt een goed
doel naar keuze; 10% van de boekenprijs (ex BTW) gaat naar een door de koper
te kiezen goed doel.
Van de vernieuwde website (zie verder) kan men nu ook formulieren
downloaden, waarmee geïnteresseerden hun vrienden en familie kunnen vragen
om deelname aan een sportevenement te sponsoren t.g.v. het Studiefonds of als
cadeau een donatie aan het fonds te vragen.
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In augustus hebben we onze, inmiddels traditionele, sponsorwandeling
georganiseerd. Deze activiteit biedt ons naast fondswerving ook de gelegenheid
elkaar te ontmoeten en te informeren over Zuid-Afrika, REAP en de studentes.
De opkomst was iets minder groot dan voorgaande jaren, waaraan de regen
zeker heeft bijgedragen. Desondanks was er een mooie opbrengst van € 1.500.
In juli hebben we deelgenomen aan een Afrika Muziekfestival in Hertme,
Overijssel. Met een eigen stand hebben we veel mensen kunnen laten
kennismaken met het Tania Leon Studiefonds en geld ingezameld. Een dergelijk
initiatief was nieuw voor het Tania Leon Studiefonds en de voorbereidingstijd aan
de korte kant, maar we zien goede mogelijkheden dat te professionaliseren in de
toekomst.
In november hebben we met 2 bestuursleden weer deelgenomen aan de
Afrikadag, georganiseerd door de Foundation Max van der Stoel.
Bijdragen aan de positie van vrouwen in Zuid-Afrika
REAP is onze partner in Zuid-Afrika. REAP maakt zich sterk voor toegang tot
onderwijs en heeft o.a een programma dat studenten begeleidt om hun kansen op
een succesvolle afronding van hun studie te vergroten.
In 2015 hebben we REAP kunnen ondersteunen met € 40.000, dankzij de giften
van onze donateurs in 2014.
Hiermee heeft REAP 29 studentes kunnen begeleiden in 2015.
Onderwijs/leerkracht:
4
Science:
4
Medische beroepen:
13
Rechten
3
Sociale wetenschappen en bestuur:
5
21 studentes hebben in 2015 alle examens gehaald, een aantal ook met eervolle
vermelding. Van deze groep zijn 9 studentes succesvol afgestudeerd. 8 studentes
hebben weliswaar niet alle examens gehaald, maar voldoende om door te gaan
naar een nieuw jaar. Dat is een prachtig resultaat waarvoor REAP het Tania Leon
Studiefonds en in het bijzonder de donateurs, zeer dankbaar is.
Eind 2015 hebben we een bedrag van € 36.000 kunnen overmaken, resultaat van
de fondswerving in 2015. Hiermee gaat REAP 26 studentes ondersteunen in 2016.
Betrokkenheid bevorderen en informeren
De website is bij uitstek het middel om te informeren over de activiteiten van
REAP en de actualiteit in Zuid-Afrika. Hoewel in 2014 de website was vernieuwd
werden we geconfronteerd met het feit dat het platform niet gebruiksvriendelijk
genoeg was om de website op een kostenefficiënte wijze in te zetten. Dat
betekende dat we een nieuwe website moesten bouwen, weliswaar met
handhaving van de pagina’s maar op een volledig ander systeem. Om kosten te
besparen en zelf ervaring op te bouwen heeft een van onze bestuurders - Gaby
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Baaijens - dit op zich genomen. En met succes, onze website draait goed en kan
eenvoudiger worden geactualiseerd. Op deze manier zijn we in staat beter in te
spelen op de eisen van de digitale tijd. Veel van onze donateurs zijn (nog) niet
digitaal actief en we zullen dan ook nog papieren nieuwsbrieven blijven sturen.
Nieuwe donateurs en giftgevers moeten vooral via de website worden gevonden
en geïnformeerd.
In 2015 zijn 2 nieuwsbrieven verstuurd, zowel digitaal als per post voor iedereen
die geen emailadres heeft. In juni was de nieuwsbrief vooral een samenvatting van
het Jaarrapport 2014, waarmee een besparing kon worden bereikt door niet het
gehele Jaarrapport te versturen. In December is een nieuwsbrief uitgegaan met
een overzicht van de belangrijkste activiteiten en nieuwe initiatieven. Op onze
oproep om vooral een eventueel emailadres te vermelden hebben een aantal
donateurs gereageerd, waarmee we nog meer kosten kunnen besparen.
Onze organisatie
Met REAP hebben we een goede, professionele en reguliere communicatie. In
eerste instantie omvat dat het beoordelen en goedkeuren van het project en
rapportage van REAP. Daarnaast hebben we regelmatig contact en overleg waarin
we elkaar op de hoogte brengen van onze activiteiten en uitdagingen (zie ook
verder meer over REAP). In december hebben we in Amsterdam een gesprek
gehad met de directeur van REAP, Russell Davies. Bij deze gelegenheid hebben we
over de actuele situatie in Zuid-Afrika gesproken, in het bijzonder over
overheidsbeleid en begroting voor Onderwijs en de studentenprotesten. Door de
protesten waren de universiteiten tijdelijk gesloten en werden examens
opgeschort. Hoewel de examens werden uitgesteld, heeft het verder geen
consequenties gehad voor de studentes die we ondersteunen.
We zijn trots op het feit dat we de kosten voor administratie en fondsenwerving
weer zeer laag hebben kunnen houden; in 2015 zijn de kosten voor
fondsenwerving slechts 1,4 % en de totale kosten 4,5% van de totale opbrengst.
Dat ligt ver onder het door het CBF gehanteerde richtlijnen.
Partnerorganisatie REAP
REAP heeft als missie om kansarme jongeren van arme families uit rurale
gebieden toegang tot kwalitatief hoger onderwijs te bieden. REAP ondersteunt
hen om de studie succesvol af te ronden en op die manier een basis te leggen om
een leider van morgen te zijn. REAP doet dit door het werven en selecteren van
talentvolle jongeren uit economisch minder bedeelde families op het platteland en
ondersteuning bij het inschrijven en vinden van een beurs. Tijdens de studie is er
een mentor die hen persoonlijk ondersteunt en feedback geeft. Verder biedt men
verschillende workshops aan voor kennis en sociale vaardigheden om zich staande
te houden aan de universiteit of hogeschool en in de stad, financiële, taal en
computer vaardigheden en informatie over arbeidsmarkt en solliciteren.
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Studentenprotesten
In Zuid-Afrika zijn de studenten in 2015 de straat op gegaan om te protesteren tegen verhoging van
het collegegeld. Die verhoging is voorlopig van de baan, maar of daarmee de rust voor lang is teruggekeerd is de vraag. Er zijn meer problemen rond de begroting van Onderwijs en de maatregel zal
voor veel universiteiten en hogescholen met een slechte financiële situatie gevolgen hebben. Een hervorming van het gehele onderwijssysteem is volgens REAP een noodzaak.
De genoemde protesten en het omverwerpen van standbeelden van koloniale helden, zoals die van
Cecil Rhodes eerder in het jaar, zijn te zien als uitingen van ongemak met een voortdurende cultuur
van discriminatie. Het wegnemen van apartheid en diep gewortelde vooroordelen, die gelijkheid nog
steeds in de weg staan, is een lang proces. Samen met de protesten tegen verhoging van het collegegeld werd ook het gebruik van het Afrikaans op een aantal universiteiten aan de orde gesteld. Afrikaans is de taal van de witte minderheid en is evenals Engels niet de eerste taal van de meeste zwarte Zuid-Afrikanen. Taal is hiermee een factor voor ongelijke kansen. Nu universiteiten besluiten Engels
als voertaal te gaan invoeren zijn er witte studenten die daartegen protesteren, op grond van traditie.
En dreigt daarmee een nieuwe tweedeling tussen studenten, waar ze in de strijd over het collegegeld
nog zij aan zij stonden.

Bron: www.mo.be

Verder biedt REAP contacten met relevante organisaties. Het werven van
getalenteerde en gemotiveerde leerlingen gebeurt door vrijwilligers ter plaatse,
die werkzaam zijn op scholen, in het welzijnswerk, in kerkgemeenschappen en in
de dorpen van ex-REAP studentes.
REAP heeft naast haar hoofdkantoor in Kaapstad kleine kantoren in 3 regios waar
studenten wonen en studeren.
REAP heeft ongeveer 40 mensen in dienst en een bestuur met mensen uit
verschillende maatschappelijke gelederen. Een van de bestuursleden is Nathalie
Leon, het nichtje van Tania Leon die voor haar de eerste fondsen bij elkaar bracht
voor haar studie.
REAP is een partner van de overheid voor het kanaliseren van beurzen en
ontvangt verder financiële steun van een kleine 30 donoren, waaronder veel
bedrijven.
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Activiteiten en resultaten 2015
In 2015 heeft REAP 479 studenten kunnen ondersteunen, jonge vrouwen en
mannen. Deze studenten studeerden aan 16 universiteiten en hogescholen in 6
provincies.
Recentelijk heeft REAP een onderzoek gedaan naar de levens van studenten die in
2002 aan hun studie waren begonnen en met steun van REAP zijn afgestudeerd.
Velen van hen hebben een eigen carrière en een leven opgebouwd buiten hun
dorp, maar zijn wel betrokken bij steun aan hun familie en dorp.
Er is ook een alumnivereniging opgericht van oud-REAP studenten. Het biedt
REAP de mogelijkheid de impact te kennen van hun jarenlange werk en biedt
huidige studenten een netwerk van rolmodellen en eventuele mentoren bij hun
entree op de arbeidsmarkt. Om dat mogelijk te maken organiseert REAP ook
netwerkbijeenkomsten en worden alumni uitgenodigd voor speciale
gelegenheden.
In 2015 kon REAP de resultaten van 2014 melden: 85% van de studenten slaagt
voor alle examens of gaat in ieder geval door naar het nieuwe jaar, 3% vindt
andere financiering en 12% valt uit. Een bijzonder goede score in vergelijking met
de landelijke gemiddelden.
In 2015 is REAP een uitgebreide evaluatie gestart naar de effectiviteit van REAPs
werk. Centrale vragen in deze evaluatie zijn: Welke aspecten in het ondersteunen
en begeleiden van studenten maken het verschil? Hoe kan het werk efficiënter
gedaan worden? Zijn de problemen van arme rurale studenten wat betreft
toegang tot onderwijs anno 2015 nog dezelfde als voorheen? In 2016 worden de
resultaten verwacht en deze zullen als basis dienen voor een nieuw strategisch
plan.
In december 2015 heeft de directeur, Russell Davies, ons bezocht en hebben we
ons laten informeren over de situatie in het onderwijsveld in Zuid-Afrika. Zie ook
kader.
Donateurs in 2015
Aantal donateurs 2014 (1)

95

Aantal donateurs 2015 (1)

89

Bijdragen uit nalatenschappen 2015 (2)

1

(1) Dit zijn zowel vaste donateurs als incidentele giftgevers.
(2) In overeenstemming met de eisen van het CBF maken we apart melding van
nalatenschappen.
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Donaties
In 2015 hadden we een bedrag van € 22.000 aan donatie begroot, buiten
eventuele grote giften. De opbrengst van € 24.942 was hoger dan begroot. Met
de bijdrage uit een nalatenschap is de totale opbrengst € 39.942.
Kascommissie 2015
In de loop van 2016 heeft de accountant E.M. Stuij RA RC ons moeten laten
weten, helaas niet langer zijn werkzaamheden voor het Studiefonds voort te
kunnen zetten. Dat vinden we jammer, maar we zijn de heer Stuij bijzonder
dankbaar voor de vele jaren dat hij zich belangeloos heeft ingezet door het
controleren van ons jaarrapport. Mede vanuit kostenperspectief heeft het bestuur
daarop besloten een Kascommissie in te stellen om het jaarrapport, en in het
bijzonder de jaarrekening, te controleren. Voor het jaarrapport 2015 bestaat de
Kascommissie uit Maaike Blom en Mireille Hendrikx. De verklaring van de
Kascommissie vindt u op pagina 17.
Conclusies
We zijn zeer tevreden dat we in tijden van toenemende concurrentie en
afnemende interesse voor periodieke giften een goed resultaat hebben behaald.
Daarnaast zijn we ook steeds beter voorbereid om nieuwe mogelijkheden voor
fondswerving aan te boren.
REAP heeft laten zien een belangrijke rol te spelen in het onderwijs in ZuidAfrika, in het bijzonder ten behoeve van de toegang tot hoger onderwijs voor
kansarme jongeren. De effectiviteit van haar werk en de intentie dat continue te
verbeteren sterkt ons vertrouwen dat de fondsen van Nederlandse donateurs
uitermate goed worden besteed.
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Jaarrekening 2015
Grondslagen voor de financiële verslaglegging
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De waarderingsgrondslagen zijn toegepast op basis van historische kosten en
volgen de Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen.
Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Overige activa en passiva
Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Grondslagen voor de resultaat bepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen donaties/ giften/
overige baten en alle hiermee verbonden bestedingen, kosten en andere aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten.
Winsten worden slechts verantwoord, voor zover zij op de balansdatum zijn
verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden vóór het einde van
het boekjaar worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
Giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
Financiële baten en lasten
De onder de Overige baten opgenomen financiële baten en lasten betreffen van
derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.
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Balans per 31 december 2015
(na resultaatbestemming)
Activa
(bedragen in €)
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal

Passiva
(bedragen in €)
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Totaal

31-12-2015

31-12-2014

65
5.587
5.652

99
3.224
3.323

31-12-2015

31-12-2014

2.400
3.252
5.652

2.378
945
3.323

Staat van baten en lasten over 2015
(bedragen in €)
Baten:
Baten uit eigen fondswerving
Overige baten
Som der baten

Realisatie 2015

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Communicatie partnerorganisatie
Werving baten
Beheer en administratie
Som der lasten
Batig saldo

Begroting 2015 Realisatie2014

39.942
162
40.104

22.000
350
22.350

32.488
325
32.813

36.000
30
556
1.190
37.776

19.290
215
1.260
1.585
22.350

40.000
97
549
1.043
41.689

2.328

0

-8.876

Resultaatbestemming
Het positieve resultaat over 2015 van € 2.328 wordt toegevoegd aan de reserve van de
stichting en zal in 2016 besteed worden aan de doelstelling.
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Toelichting op de balans per 31 december 2015
Activa
Vlottende activa
Vorderingen
(bedragen in €)
Bankrente ABN spaarrekening
Totaal

31-12-2015
65
65

31-12-2014
99
99

Liquide middelen
(bedragen in €)
ABN, rekening-courant
ABN, spaarrekening
Triodos, rekening-courant
Totaal

31-12-2015
1.273
4.239
75
5.587

31-12-2014
2.500
689
35
3.224

2015
2.400
3.252
5.652

2014
2.378
945
3.323

Passiva
Reserves
(bedragen in €)
Continuïteitsreserve *
Bestemmingsreserve boekjaar **
Stand per 31-12

* Het bestuur streeft naar het aanhouden van een continuïteitsreserve van 1,5 maal de begrote
beheer- en administratiekosten om ingeval van tegenvallende baten de organisatie te kunnen
laten voortbestaan.
** De bestemmingsreserve is verhoogd met het resterende resultaat over 2015 en zal in 2016
besteed worden aan de doelstelling.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
(bedragen in €)
Donaties en giften
Activiteiten *
Totaal

2015
38.038
1.904
39.942

2014
30.467
2.021
32.488

2015
162

2014
325

2015
36.000
36.000

2014
40.000
40.000

Communicatie partnerorganisatie
(bedragen in €)
2015
Kosten communicatie
30

2014
97

Werving baten
(bedragen in €)
Kosten eigen fondsenwerving

2014
549

* De opbrengst van de sponsorwandeling was in 2015 lager dan de opbrengst in 2014. Tevens
werd voor het eerst deelgenomen aan het Afrikafestival. Van de opbrengsten daarvan worden
hier alleen de directe opbrengsten opgenomen (donaties en opbrengst loterij op het festival).
De indirecte opbrengst (bestaande uit nieuwe donateurs) wordt onder donaties verantwoord.

Overige baten
(bedragen in €)
Rentebaten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
(bedragen in €)
Ondersteuning REAP
Totaal

2015
556

Onder deze post vallen de kosten voor communicatie en publiciteit en de kosten voor de
sponsorloop en de deelname aan het Afrikafestival.

Beheer en administratie
(bedragen in €)
Kosten beheer en administratie**
Accountantskosten
Totaal

2015
1.190
1.190

2014
1.043
1.043

** Onder deze post vallen bestuurskosten, kosten voor de postbus, bankkosten en de kosten
van het CBF.
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Toelichting lastenverdeling
Besteed aan doelstellingen:
(bedragen in €)
Ondersteuning REAP
Totaal

Totaal
2015
36.000
36.000

Begroot
2015
19.290
19.290

Totaal
2014
40.000
40.000

In 2015 is meer besteed aan ondersteuning van REAP dan begroot. Dit is met
name te danken aan een toekenning van een periodieke uitkering van € 15.000
per jaar (voor een periode van 5 jaren) uit een nalatenschap.
Kosten werving baten/beheer:
Totaal
(bedragen in €)
2015
Kosten communicatie partnerorganisatie 30
Kosten t.b.v. eigen fondswerving
556
Kantoor- en algemene kosten
1.190
Accountantskosten*
Totaal
1.776

Begroot
2015
215
1.260
1.585
3.060

Totaal
2014
97
549
1.043
1.689

* De accountantskosten zijn nihil daar de accountant de stichting ondersteunt middels het
verrichten van pro-deo werkzaamheden.
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
Bestemming

Doelstelling

Ondersteuning
studentes via
REAP

36.000

Kosten
werving
baten

Kosten be- Totaal 2015
heer/ administratie
36.000
=
95,30%

Communicatie
met partnerorganisatie REAP

30

30
=
0,08%

Communicatie en
publiciteit

263

263
=
0,70%

Kosten acties

292

292
=
0,77%

Kosten vrijwilligers

34

34
=
0,09%

CBF

533

533
=
1,41%

Kantoor- en algemene kosten

623

623
=
1,65%

1.220
=
3,23%

37.776
=
100%

Totaal

36.000
=
95,30%

555
=
1,47%

In dit schema refereert de Doelstelling aan de statutaire doelstellingen van het
Tania Leon Studiefonds:
A. Het werven van fondsen voor studiefinanciering en andere ondersteuning van
kansarme Zuid-Afrikaanse vrouwen voor het volgen van een universitaire
opleiding/hogere beroepsopleiding in hun eigen land.
B. Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van Zuid-Afrikaanse vrouwen
middels een opleiding.
C. Het bevorderen van de daadwerkelijke betrokkenheid van Nederlanders bij de
ontwikkeling van de Zuid-Afrikaanse samenleving.
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D. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande – in de ruimste zin
genomen – in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.
Uit dit schema blijkt duidelijk dat meer dan 95% van alle baten direct besteed
wordt aan het laten studeren van kansarme vrouwen uit achterstandsgebieden in
Zuid-Afrika.
De overige posten kunnen als volgt nader worden toegelicht:
Communicatie met partnerorganisatie REAP: omvat de kosten die verband
houden met het onderhouden van het contact met REAP.
Communicatie en publiciteit: omvat drukwerk, enveloppen en postzegels en
onderhoud van de website. Deze kosten kunnen worden gezien als kosten
besteed aan de doelstellingen.
Kosten acties: omvat de directe kosten voor de sponsorwandeling en deelname
aan het Afrikafestival in 2015.
Kosten vrijwilligers: omvat de jaarlijkse bijdrage voor lidmaatschap van de
vrijwilligerscentrale, de kosten voor het afscheid van vertrekkende bestuursleden
en kosten voor bestuursvergaderingen.
CBF: omvat de kosten voor het CBF-certificaat.
Kantoor- en algemene kosten: omvat de kosten voor bankrekeningen, de postbus
en diverse overige kosten.
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BEGROTING 2016
Staat begroting van baten en lasten 2016
Baten:
Baten uit eigen fondswerving
Donaties en giften
Opbrengsten acties
Overige baten
Rentebaten
Som der baten
Lasten:
Ter besteding aan doelstelling
Beurzen en begeleidingstrajecten voor REAP
Communicatiekosten partnerorganisatie
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving (folder, website, etc.)
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Kosten vrijwilligers
Accountant
CBF
Som der lasten
Resultaat

35.000
2.500
150
37.650

34.585
215
1.250
790
440
0
370
37.650
0

18

