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Voorwoord  
 
 
Voor u ligt het Jaarrapport 2016 van het Tania Leon Studiefonds.  
We kijken terug op een jaar waarin we het 30-jarig jubileum van het fonds vierden. 
In 2016 brachten we samen een bedrag van € 35.032 bij elkaar, het totaal van 
donaties en acties. We hadden gehoopt dat inkomsten uit nieuwe bronnen hoger 
zouden zijn en dat blijft een belangrijke uitdaging.  
Met de bank zijn afspraken gemaakt voor mogelijkheden voor automatische 
machtigingen en het aantal donateurs dat van een verklaring periodieke giften 
gebruik maakt groeit. 
 
Aan het einde van het jaar heeft Adriana Jasperse afscheid genomen als bestuurslid. 
Suzanne Schouten is met ingang van 2017 ons bestuur komen versterken.  
 
Het Tania Leon Studiefonds was een van eerste goede doelen waaraan de nieuwe 
CBF erkenning werd toegekend.  
 
Wij bedanken alle donateurs en iedereen die op enige andere wijze het Tania Leon 
Studiefonds steunde voor het vertrouwen en de bijdragen. Samen kunnen we 
daarmee kansarme Zuid-Afrikaanse vrouwen blijven 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 
Suzanne Schouten   
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Bestuurlijk verslag 2016  
 
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. Verder betaalt de stichting geen schenkings- en/of erfbelasting. Het 
RSIN (fiscale nummer) van het Studiefonds is 816050892. 
 
In 2016 is het systeem van keurmerken van het Centraal Bureau Fondsenwerving 
(CBF) vervangen door de zogenaamde erkenningsregeling. Voldoet een 
goededoelenorganisatie aan de gestelde normen, dan mag zij zich “Erkend goed 
doel” noemen. Het studiefonds heeft als een van de eersten in 2016 het predicaat 
“Erkend goed doel” gekregen. De normen waarop het CBF doorlopend toets, 
worden vanaf 2017 door een aparte onafhankelijke commissie vastgesteld (de 
Commissie Normstelling). Meer informatie daarover is te vinden op www.cbf.nl.  
 
Het Bestuur in 2016 
In 2016 was de samenstelling van het bestuur als volgt:  
Liesbeth van der Hoogte  voorzitter 
Gaby Baaijens   penningmeester 
Saskia Vliek    algemeen lid 
Adriana Jasperse   algemeen lid  
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Adriana Jasperse had ons bij haar aantreden in november 2015 laten weten er niet 
zeker van te zijn of bestuurswerk iets voor haar was. Helaas heeft Adriana besloten 
per einde 2016 te stoppen als bestuurslid. We respecteren haar besluit en bedanken 
Adriana hartelijk voor haar inzet in 2016. 
 
Eind 2016 heeft Suzanne Schouten ter kennismaking een bestuursvergadering 
bijgewoond en begin 2017 is zij tot het bestuur toegetreden.  
 
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 bestond in 2016 uit Nini van Driel, Barbara Wessels, Hanny Rennen 
en Suzanne Schouten. 
 
Het bestuur vergaderde in 2016 vijf maal: 
17 februari, 20 april, 15 juni, 6 september en 23 november. Op 23 november 
hebben we ook een extra bijeenkomst belegd om na te denken over prioriteiten 
voor het nieuwe MeerjarenPlan waar we in 2017 aan gaan werken.  
 
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 2016 
Fondsenwerving 
Als reactie op een oproep heeft een aantal donateurs van een verklaring periodieke 
gift gebruik gemaakt. Dat laatste heeft voor het fonds als voordeel dat het, voor 
tenminste 5 jaren, een bepaalde zekerheid van inkomsten heeft. Voor de donateur is 
het voordeel dat de donaties op grond van de overeenkomst onbeperkt aftrekbaar 
zijn voor de inkomstenbelasting. Dat betekende in sommige gevallen dat donateurs 
het belastingvoordeel aan het fonds hebben “doorgegeven” door hun donatie te 
verhogen. 
 
In het kader van het 30-jarig jubileum organiseerden we een benefietbijeenkomst, 
waarmee een oude traditie nieuw leven werd ingeblazen. 20 donateurs en 
belangstellenden kwamen bij elkaar in Amsterdam Oost. Russell Davies, de directeur 
van REAP, was onze speciale gast en informeerde de donateurs over de resultaten 
en de onderwijssituatie in Zuid-Afrika, in het bijzonder over de acties van de 
studenten rond de verhoging van het collegegeld. Liesbeth van der Hoogte gaf een 
overzicht van de resultaten van het Tania Leon Studiefonds. De bijeenkomst leverde 
een bedrag van € 825 op. 
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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 startten we een samenwerking met een kleine 
onderneming die haar netwerk gaat inzetten voor steun aan het fonds. Dit bedrijfje 
had echter heel eigen problemen op te lossen en we hopen hier in 2017 wel 
vruchten van te kunnen plukken.  
 
2016 was het eerste jaar dat we als fonds begunstigde zijn van YouBeDo.com. 
YouBeDo.com is een internetsite voor de verkoop van boeken waarbij 10% naar 
een door de koper gekozen goed doel gaat. Via YouBeDo.com kunnen miljoenen 
boektitels worden gekocht (waaronder ook e-books) voor dezelfde prijzen als bij 
andere (online) boekhandels. Onze achterban heeft van deze mogelijkheid om 
“gratis” te doneren nog niet veel gebruik gemaakt, maar we hopen dat dit na een 
aanloop en gewenning gaat toenemen in 2017. Naast een bescheiden inkomen levert 
het echter ook bekendheid op. In 2016 was de opbrengst € 38,07. 
 
In 2016 is de totale opbrengst van de fondsenwerving € 34.958. Een belangrijke 
bijdrage hieraan is een donatie van een stichting opgericht bij uiterste 
wilsbeschikking. Deze stichting geeft voor de jaren 2015-2019 een jaarlijkse bijdrage 
van € 15.000, waarvoor we zeer erkentelijk zijn.  
 
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.b.v. het fonds of als cadeau een donatie aan het 
fonds te vragen.  
 
Op 17 juli 2016 organiseerde Hanny Rennen onze traditionele sponsorwandeling. 
Deze activiteit biedt ons naast fondswerving ook de gelegenheid elkaar te 
ontmoeten en te informeren over Zuid-Afrika, REAP en de studentes. De opkomst 

Benefiet 
 
We kijken terug op een mooie jubileumbijeenkomst, 4 september in de Eester in Amsterdam Oost. 
Russell Davies, directeur van REAP, onderbrak zijn vakantie om aanwezig te zijn en ons bij te praten 
over het werk en de uitdagingen van REAP in het huidige onderwijslandschap in Zuid-Afrika. 
 
Liesbeth van der Hoogte, voorzitter van het bestuur van het Tania Leon Studiefonds, keek terug op de 
geschiedenis van het Studiefonds, dat zich in 30 jaar ook aan de situatie en behoefte in Zuid-Afrika en 
Nederland heeft aangepast. Van een initiatief voor fondsenwerving voor beurzen voor een aantal jonge 
zwarte vrouwen in het Zuid-Afrika van de apartheid tot ondersteuning voor het succesvol doorlopen van 
een studie van kansarme maar ambitieuze studentes. Eerst CEAP en later REAP is daarin sinds 1993 
een belangrijke partner. Sinds 2009 heeft het fonds een CBF certificaat en de ANBI status. In de eerste 
30 jaar hebben alle donateurs bijna 1 miljoen Euro bij elkaar gebracht, waarmee ongeveer 135 
studentes hun studie succesvol hebben kunnen afronden.  
 
Er was verder voldoende gelegenheid om ook persoonlijk met Russell te spreken en andere trouwe 
donateurs te ontmoeten, waarvan een groot aantal ook oud-bestuursleden. 
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was vergelijkbaar met voorgaande jaren en er was weer een mooie opbrengst van  
€ 1.325.  
 
Andere activiteiten 
In juli hebben we voor de tweede maal deelgenomen aan een Afrika Muziekfestival 
in Hertme, Overijssel. Op basis van de ervaring in 2015 waren we alleen op zondag 
aanwezig. Veel mensen hebben door bezoek aan onze stand weer kennis kunnen 
maken met het Tania Leon Studiefonds en de festivaldag heeft een bescheiden 
bedrag aan donaties opgeleverd. 
 
Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum hebben we een 30-dagen Facebook actie 
opgezet, met 30 tips om op ludieke en eenvoudige wijze fondsen te werven voor 
het studiefonds. Die actie heeft helaas niet direct fondsen opgeleverd, wel meer 
bekendheid via Facebook. De ideeën voor de acties kunnen we in de toekomst 
zeker ook nog gebruiken.  
 

 
 
In november hebben we met 2 bestuursleden weer deelgenomen aan de Afrikadag, 
georganiseerd door de Max van den Stoel Foundation.  
 
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 2016 hebben we REAP kunnen ondersteunen met € 36.000, dankzij de giften van 
onze donateurs in 2015.  
Hiermee heeft REAP 26 studentes kunnen begeleiden in 2016.  
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Onderwijs/leerkracht: 3 
Science: 2 
Medische beroepen: 12 
Rechten 2 
Management en handel        3 
Arts en Humanities 4 
 
20 studentes hebben in 2016 voldoende examens gehaald om door te gaan naar een 
nieuw jaar. Verder zijn van deze groep 5 studentes succesvol afgestudeerd. 1 
studente heeft het niet gehaald en zal niet in het programma terugkeren. In totaal is 
dat een prachtig resultaat waarvoor REAP het Tania Leon Studiefonds en in het 
bijzonder de donateurs, zeer dankbaar is.  
Eind 2016 hebben we een bedrag van € 35.000 kunnen overmaken, resultaat van de 
fondswerving in 2016. Hiermee gaat REAP weer 26 studentes ondersteunen in 2017.  
 
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. Na de verbeteringen in 2015 hebben we in 2016 de 
website in toenemende mate in kunnen zetten voor nieuws en activiteiten. Op deze 
manier zijn we in staat beter te kunnen inspelen op de eisen van de digitale tijd. Veel 
van onze donateurs zijn (nog) niet digitaal aan ons verbonden en we zullen dan ook 
voorlopig nog papieren nieuwsbrieven blijven sturen aan degenen die daar prijs op 
stellen. Nieuwe donateurs en giftgevers zullen vooral via de website worden 
gevonden en geïnformeerd, aangevuld met e-nieuwsbrieven.  
In 2016 is er 1 papieren nieuwsbrief verstuurd, de juni nieuwsbrief met de 
samenvatting van het Jaarrapport 2015. Dit doen we voor de derde maal, waarmee 
we een behoorlijke kostenbesparing bereiken door niet het gehele Jaarrapport per 
post te versturen. 
 
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. Ook in 2016 hebben we in 
Amsterdam een gesprek gehad met de directeur van REAP, Russell Davies, 
gekoppeld aan de benefietbijeenkomst in september. Bij deze gelegenheid hebben 
we weer over de actuele situatie in Zuid-Afrika gesproken, in het bijzonder over de 
achtergrond en de dilemma’s van 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 2016 zijn de kosten voor fondsenwerving 
slechts 3% en de totale kosten 5,7% van de totale uitgaven.  
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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 op 
verschillende wijzen om de studie succesvol af te ronden en op die manier een basis 
te leggen om een rol te spelen in de toekomst van Zuid-Afrika. 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 en in de stad, 
financiële, taal- en computervaardigheden en informatie over de arbeidsmarkt en 
solliciteren. 
 
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 regio’s 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 Dr Natalie 
Leon, het nichtje van Tania Leon en een van de eersten die konden studeren met 
fondsen die Tania Leon in Nederland bij elkaar bracht.  
REAP is een partner van de overheid voor het kanaliseren van beurzen en ontvangt 
verder financiële steun van een kleine 30 donateurs, waaronder veel bedrijven.  
 
Activiteiten en resultaten 2016 REAP 
In 2016 heeft REAP meer dan 400 studenten kunnen ondersteunen, jonge vrouwen 
en mannen. Deze studenten studeerden aan 16 universiteiten en hoge scholen in 6 
provincies.  
Onderzoek heeft uitgewezen dat veel van 
de studenten na het afstuderen een eigen 
carrière en een leven hebben opgebouwd 
buiten hun dorp, maar wel betrokken zijn 
bij steun aan hun familie en dorp.  
De alumnivereniging van oud-REAP-
studenten biedt REAP de mogelijkheid om 
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 regelmatig 
netwerkbijeenkomsten en worden alumni 
uitgenodigd voor speciale gelegenheden. 
 

REAP resultaten 
 
REAP heeft het laatste jaar een uitgebreide 
evaluatie uitgevoerd, waarin ook de vraag werd 
gesteld welke prioriteiten men kon stellen en 
hoe met minder geld toch de gewenste 
resultaten kunnen worden bereikt. Daaruit is 
geconcludeerd dat de huidige activiteiten zeer 
worden gewaardeerd en essentieel zijn voor 
succes. De prioriteiten blijken dan ook in het 
algemeen juist te zijn gesteld en de aanpak is 
efficiënt. Wel zal in de toekomst de inhoud van 
de ondersteuning aan de studenten in de 
tweede helft van de studie iets aangepast 
worden, met meer aandacht voor hulp bij 
zoeken naar werk en informatie over de 
arbeidsmarkt.  
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In 2016 is een uitgebreide evaluatie afgerond naar de effectiviteit van REAP’s werk, 
om te weten welke aspecten in het ondersteunen en begeleiden van studenten het 
verschil maken en hoe het werk efficiënter gedaan kan worden.  
 
Donateurs in 2016 
Aantal donateurs 2015 (1) 89 

Aantal donateurs 2016 (1) 74 

Bijdrage uit nalatenschap fonds (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.  
 
Donaties 
In 2016 hadden we een bedrag van € 20.000 aan donaties begroot, buiten eventuele 
grote giften. De opbrengst van € 17.446 was lager dan begroot, met name door 
afname van het donateursbestand en verlaging van de hoogte van de bijdrage door 
sommige donateurs. Deze ontwikkeling is in lijn met de trend van de afgelopen jaren 
en hebben we nog niet voldoende weten te compenseren met nieuwe bronnen van 
inkomsten. Met de bijdrage uit een nalatenschap is de totale opbrengst in 2016 
€ 32.446.  
 
Kascommissie 
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 2016 bestaat de Kascommissie uit Maaike 
Blom en Hanny Rennen. 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. Een grote uitdaging voor de komende tijd vormt het vinden van nieuwe en 
jonge bestuursleden die zich voor een langere periode kunnen en willen inzetten 
voor het fonds.  
REAP heeft laten zien een belangrijke rol te spelen in het onderwijs in Zuid-Afrika, 
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 2016  
 
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. 
 
  



 11 

Balans per 31 december 2016 
(na resultaatbestemming) 
 
Activa 
(bedragen in €) 31-12-2016 31-12-2015 
Vlottende activa 
Vorderingen  25  65 
Liquide middelen  3.534  5.587 
Totaal  3.559  5.652 
 
 

Passiva 
(bedragen in €) 31-12-2016 31-12-2015 
Reserves        
Continuïteitsreserve  2.000  2.400 
Bestemmingsreserve  1.559  3.252 
Totaal  3.559  5.652 

 
 

Staat van baten en lasten over 2016 
 
(bedragen in €) Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie2015 
Baten: 
Baten uit eigen fondswerving 34.958 37.500 39.942 
Overige baten 74 150 162 
Som der baten 35.032 37.650 40.104 
 
Lasten: 
Besteed aan doelstellingen 35.000 34.585 36.000 
Communicatie partnerorganisatie 0 215 30 
Werving baten 1.107 1.250 556 
Beheer en administratie 1.019 1.600 1.190 
Som der lasten 37.126 37.650 37.776 
 
Batig saldo -2.094 0 2.328 
 
Resultaatbestemming 
Het negatieve resultaat over 2016 van € 2.094 wordt ten laste gebracht van de reserve van de 
stichting. Daarmee is feitelijk de bestemmingsreserve per ultimo 2015 besteed aan de doelstelling 
en het resterende resultaat zal in 2017 besteed worden aan de doelstelling.  
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Toelichting op de balans per 31 december 2016 
 
Activa 
Vlottende activa 

Vorderingen 
(bedragen in €) 31-12-2016 31-12-2015 
Bankrente ABN spaarrekening 25 65 
Totaal 25 65 

Liquide middelen 
(bedragen in €) 31-12-2016 31-12-2015 
ABN, rekening-courant 1.982 1.273 
ABN, spaarrekening 1.504 4.239 
Triodos, rekening-courant 48 75 
Totaal 3.534 5.587 
 
 
Passiva 

Reserves 
(bedragen in €) 2016 2015 
Continuïteitsreserve * 2.000 2.400 
Bestemmingsreserve boekjaar ** 1.559 3.252 
Stand per 31-12 3.559 5.652 
 
* Het bestuur streeft naar het aanhouden van een continuïteitsreserve van minimaal 1,5 maal de 
begrote beheer- en administratiekosten om ingeval van tegenvallende baten de organisatie te 
kunnen laten voortbestaan. 
** De bestemmingsreserve per ultimo 2015 is besteed aan de doelstelling. Het resterende 
resultaat over 2016 is aan de bestemmingsreserve toegevoegd en zal in 2017 besteed worden aan 
de doelstelling. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016 
 
Baten 

Baten uit eigen fondsenwerving 
(bedragen in €) 2016 2015 
Donaties en giften 32.446 38.038 
Activiteiten * 2.512 1.904 
Totaal 34.958 39.942 
* De opbrengst van de sponsorwandeling was in 2016 lager dan de opbrengst in 2015. Ook het 
Afrikafestival bracht in 2016 minder op dan het jaar ervoor. Van de opbrengsten van het festival 
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. Naast het Afrikafestival en de sponsorwandeling zijn ook de opbrengsten van het 
Benefietevent in 2016 onder de baten uit activiteiten opgenomen.  

Overige baten 
(bedragen in €) 2016 2015 
Rentebaten 74 162 
 
Lasten 

Besteed aan doelstellingen 
(bedragen in €)  2016  2015 
Ondersteuning REAP  35.000  36.000 
Totaal  35.000  36.000 

Communicatie partnerorganisatie 
(bedragen in €) 2016 2015 
Kosten communicatie  0  30 

Werving baten 
(bedragen in €) 2016 2015 
Kosten eigen fondsenwerving  1.107  556 
 
Onder deze post vallen de kosten voor communicatie en publiciteit en de kosten voor de 
sponsorloop, de deelname aan het Afrikafestival en het Benefietevent. 

Beheer en administratie 
(bedragen in €) 2016 2015 
Kosten beheer en administratie** 1.019 1.190 
Accountantskosten/ Kosten kascommissie 0 0 
Totaal 1.019 1.190 
 
** Onder deze post vallen bestuurskosten, kosten voor de postbox, bankkosten en de kosten van 
het CBF.  
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Toelichting lastenverdeling 
 
Besteed aan doelstellingen: Totaal Begroot  Totaal 
(bedragen in €) 2016 2016 2015 
Ondersteuning REAP 35.000 34.585 36.000 
Totaal 35.000 34.585 36.000 
 
In 2016 is iets meer besteed aan ondersteuning van REAP dan begroot, dankzij de 
bestemmingsreserve uit 2015.  
 
Kosten werving baten/beheer: Totaal Begroot Totaal 
(bedragen in €) 2016 2016 2015 
Kosten communicatie partnerorganisatie 0 215 30 
Kosten t.b.v. eigen fondswerving 1.107 1.250 556 
Kantoor- en algemene kosten 1.019 1.600 1.190 
Accountantskosten/ Kosten kascommissie 0 0 0 
Totaal 2.126 3.065 1.776 
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 
 
 

Bestemming Doelstelling Kosten 
werving 

baten 

Kosten 
beheer/  

administratie 

Totaal 2016 

Ondersteuning 
studentes via 
REAP 

35.000   35.000 
= 

94,27% 

Communicatie met 
partnerorganisatie 
REAP 

  0 0 
= 

0,00% 

Communicatie en 
publiciteit 

 66  66 
= 

0,17% 

Kosten acties  1.041  1.041 
= 

2,80% 

Kosten vrijwilligers   181 181 
= 

0,49% 

CBF   380 380 
= 

1,02% 

Kantoor- en 
algemene kosten 

  458 458 
= 

1,23% 

Totaal 35.000 
= 

94,27% 

1.107 
= 

2,98% 

1.019 
= 

2,74% 

37.126 
= 

100% 
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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.  
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 bijna 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, deelname aan 
het Afrikafestival en het Benefietevent in 2016.  
 
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/ CBF-erkenning. 
 
Kantoor- en algemene kosten: omvat de kosten voor bankrekeningen, de postbox 
en diverse overige kosten. 
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BEGROTING 2017 
 
Staat begroting van baten en lasten 2016 
 
Baten: 
Baten uit eigen fondswerving 
 Donaties en giften 35.000 
 Opbrengsten acties 2.500 
 
Overige baten 
 Rentebaten         80 
 
Som der baten 37.580 
 
Lasten: 
Ter besteding aan doelstelling 
 Beurzen en begeleidingstrajecten voor REAP 34.750 
 Communicatiekosten partnerorganisatie 215 
 
Werving baten 
 Kosten eigen fondsenwerving (folders, website, etc.) 1.250 
 
Beheer en administratie 
 Kosten beheer en administratie 675 
 Kosten vrijwilligers 440 
 Kascommissie 0 
 CBF        250 
 
Som der lasten 37.580 
 
Resultaat           0 
 
 
 


