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TANIA LEON STUDIEFONDS stichting voor kansverbetering van vrouwen in Zuid-Afrika

Postbus 15354 1001 MJ Amsterdam
tanialeonstudiefonds@gmail.com
www.tanialeonstudiefonds.nl
Bankrekening NL93 TRIO 0390 2741 78 t.n.v. Tania Leon Studiefonds te Amsterdam
Ingeschreven bij de KvK onder nr. 41205918

Het Jaarrapport 2013 staat ook op onze website www.tanialeonstudiefonds.nl
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Voorwoord
In 2013 heeft het Tania Leon Studiefonds een aantal belangrijke stappen
gezet, waarvan we er een paar op deze plaats graag aanstippen.
Er is hard gewerkt aan de nieuwe website www.tanialeonstudiefonds.nl, die
het gemakkelijker maakt op een moderne en flexibele manier met
donateurs en andere belangstellenden van het Studiefonds te
communiceren. Wij nodigen u van harte uit de website zo nu en dan te
bezoeken en u te informeren over ontwikkelingen rond het Studiefonds en
onze partnerorganisatie REAP.
Ook heeft het bestuur tijdens twee beleidsdagen gereflecteerd op en
gediscussieerd over historie, visie, beleid en toekomst van het Studiefonds.
Dat heeft geresulteerd in een nieuw meerjaren beleidsplan 2014-2017 (te
vinden onder publicaties op de website), waarin we onder andere aandacht
hebben voor nieuwe mogelijkheden om de doelstellingen van het
Studiefonds in de komende jaren te realiseren, bijvoorbeeld op het gebied
van fondsenwerving en het gebruik van sociale media voor de
communicatie met onze achterban.
2013 was ook het jaar waarin Maaike Blom afscheid nam als voorzitter van
het Studiefonds. Haar waardevolle bijdragen vormen voor Hanny Rennen
als nieuwe voorzitter en Liesbeth van der Hoogte als nieuwe
contactpersoon voor REAP een solide basis om alle taken voort te zetten. In
haar nieuwe rol ging Liesbeth in april op bezoek bij REAP in Durban en
sprak daar zowel met medewerkers als met studenten.
Er valt nog veel meer te vertellen over het jaar 2013 en dat leest u in dit
jaarrapport. Wij willen daar op deze plek als bestuur van het Studiefonds
alleen nog aan toevoegen zeer dankbaar te zijn voor de steun van alle
donateurs, deelnemers en sponsoren van de sponsorwandeling en van
andere belangstellenden.
Het bestuur
Hanny Rennen
Gaby Baaijens
Liesbeth van der Hoogte

Nini van Driel
Reina Hekman
Milou de Hollander
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Bestuurlijk verslag 2013
Visie van het Tania Leon Studiefonds
Een goed opgeleide vrouw kan veel betekenen voor de verbetering van de
leefomstandigheden in haar directe omgeving en voor de ontwikkeling van
haar land.
Het Tania Leon Studiefonds richt zich op kansverbetering voor jonge
talentvolle maar kansarme vrouwen in Zuid-Afrika.
Het studiefonds geeft financiële steun aan van het platteland afkomstige
jonge vrouwen om succesvol een hogere beroepsopleiding of universitaire
studie te kunnen volgen in één van de grote steden in Zuid-Afrika.
Sinds de afschaffing van de apartheid is in Zuid-Afrika op papier onderwijs
toegankelijk voor iedereen. De praktijk blijkt anders. Onderwijs is duur.
Bovendien worden meisjes nauwelijks gestimuleerd om hoger onderwijs te
volgen. Dit terwijl zij in aantal sterk achterblijven bij mannelijke studenten.
Het studiefonds wil een gerichte bijdrage leveren aan de verbetering van
de positie van zwarte vrouwen in Zuid-Afrika en doet dit door intensieve
samenwerking met partnerorganisatie REAP.
Doelstellingen Tania Leon Studiefonds
 Werven van fondsen voor studieondersteuning van jonge kansarme ZuidAfrikaanse vrouwen om succesvol een universitaire-/ hogere
beroepsopleiding te volgen in hun eigen land.
 Bijdragen aan de ontwikkeling van Zuid-Afrikaanse vrouwen middels een
hogere opleiding
 Bevorderen van daadwerkelijke betrokkenheid van Nederlanders bij
ontwikkelingen in de Zuid-Afrikaanse samenleving
 Verrichten van al hetgeen met het bovenstaande – in de ruimste zin
genomen - in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.
Opgericht in 1986 zetelt het Studiefonds in Amsterdam en is ingeschreven
bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
41205918.
De belastingdienst heeft het Tania Leon Studiefonds aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op grond hiervan hoeft de
stichting geen schenkings- en/of vennootschapsbelasting te betalen.
Individuele donateurs kunnen hun donatie aan de stichting in mindering
brengen op hun fiscaal inkomen, rekening houdend met de geldende
limieten en drempelbedragen.
4

CBF certificaat
In oktober 2009 heeft het Studiefonds het certificaat CBF-keur (Centraal
Bureau Fondsenwerving) voor kleine goede doelen ontvangen. In 2012 liep
de certificeringstermijn van 3 jaar af en heeft het fonds een nieuw
certificaat aangevraagd en verkregen.
Het CBF toetst op criteria die te maken hebben met I. Bestuur, II. Beleid en
bestedingen, III. Fondsenwerving, en IV. Verslaggeving.
Het opnieuw verkregen certificaat betekent dat het Studiefonds voldoet
aan eisen van betrouwbaarheid. Daarmee wordt bevestigd dat het geld van
giftgevers en donateurs bij het Studiefonds in goede handen is.
Ambassadeur
Het bestuur verheugt zich in het feit dat schrijver/presentator Adriaan van
Dis als ambassadeur zijn naam aan het Studiefonds heeft verbonden. Zijn
steun ziet het bestuur als een stimulans voor anderen om zich te verbinden
aan het fonds.
Samenstelling bestuur 2013
Hanny Rennen (voorzitter vanaf half maart)
Maaike Blom (voorzitter tot half maart)
Gaby Baaijens (penningmeester)
Liesbeth van der Hoogte (secretaris)
Nini van Driel
Reina Hekman
Milou de Hollander
In 2013 nam het bestuur afscheid van Maaike Blom. Tijdens haar 4 jaar
durend bestuurslidmaatschap heeft ze er vooral voor gezorgd dat de
samenwerking met partnerorganisatie REAP uitgebouwd werd. De
ontwikkeling van REAP als organisatie kon in deze periode een extra impuls
gegeven worden door een bijdrage van het NCDO voor dat specifieke doel.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2013 zeven maal:
25 januari, 3 april, 21 mei, 27 juni, 19 augustus, 8 oktober, 22 november.
Daarnaast werd twee keer een beleidsdag gehouden: op 16 maart en 26
oktober. De eerste bijeenkomst was vooral bedoeld om met de nieuwe
bestuursleden te reflecteren op historie en werkwijze van het fonds. De
tweede bijeenkomst stond in het teken van denken over visie, beleid en
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toekomst van het fonds. Dit heeft op het eind van het jaar geleid tot een
nieuw meerjaren beleidsplan voor de periode 2014 – 2017.
Jaarplan 2013
Het jaarplan 2013 was gebaseerd op het meerjarenplan 2010-2013. Als
belangrijkste uitdaging werd gezien de inkomsten van het Studiefonds op
peil te houden. Werving van nieuwe donateurs en giftgevers is een
voortdurend aandachtspunt. We werken er aan om het aantal te
begeleiden studentes tenminste te kunnen handhaven. Wij vinden het van
belang dat onze partnerorganisatie REAP kan vertrouwen op een min of
meer vaste jaarlijkse bijdrage van onze kant. Het beleidsplan bevat een
raamwerk met strategieën en activiteiten om de doelstellingen van het
fonds te kunnen realiseren. De activiteiten die nodig zijn om deze doelen te
bereiken worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Belangrijk aandachtspunt is de goede relatie met donateurs. Persoonlijk
contact en attent reageren staan bij het Studiefonds hoog in het vaandel.
Ook hechten we veel belang aan een degelijke en effectieve relatie met
onze partnerorganisatie REAP. Enerzijds is het van belang om goed zicht te
hebben in de organisatie om rekenschap te kunnen geven over de goede
besteding van de fondsen die de donateurs voor een specifiek doel aan ons
hebben toevertrouwd. Anderzijds is het ook belangrijk om inzicht te krijgen
in de situatie van het onderwijs en de kansen voor jonge vrouwen in ZuidAfrika om de voorstellen van REAP en de resultaten in context te kunnen
plaatsen. REAP is altijd erg ontvankelijk voor onze vragen en zij informeren
ons uitgebreid over de voortgang van de resultaten van de studentes.
Activiteiten
Doel van de activiteiten van het Studiefonds is om extra inkomsten en
nieuwe donateurs te werven en anderzijds om trouwe donateurs te blijven
betrekken bij het Studiefonds. In 2013 hebben we wederom een
sponsorwandeling georganiseerd.
Sponsorwandeling 30 juni 2013
Voor de 4de keer op rij hielden we in de zomer een sponsorwandeling voor
donateurs en belangstellenden. Dit jaar werd er voor gekozen om één
route van 15 km te organiseren. De ervaring had ons geleerd dat er binnen
onze achterban onvoldoende animo te vinden is voor langere afstanden.
Op 30 juni trokken we met 28 deelnemers door de duinen van het
Nationaal Park Zuid Kennemerland en verder over het strand naar
Zandvoort. Het was prachtig weer. Bij strandterras Parnassia boden we de
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deelnemers een kop koffie aan. We hadden er flink de pas in zodat we,
eerder dan verwacht, in Zandvoort aankwamen. Ook deze keer hebben de
deelnemers zich ruimhartig laten sponsoren waardoor de opbrengst
uitkwam op exact € 2.000. Een mooi resultaat.
Nieuwsbrief
Eind juni hebben we het jaarverslag 2013 naar de donateurs verstuurd en
eind december hebben we een Nieuwsbrief verstuurd met actuele
informatie. Het jaarverslag en de nieuwsbrief zijn ook op de website
geplaatst.
Website
In 2013 hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe
website. Medio 2013 kon deze de lucht in. De structuur is eenvoudiger
geworden waardoor de informatie beter toegankelijk is. We streven ernaar
om enige informatie uitwisseling tot stand te brengen tussen ZuidAfrikaanse studentes en Nederlandse. We onderzoeken of het mogelijk is
om een of meerdere blogs van Zuid-Afrikaanse studentes aan onze website
te koppelen.
Netwerken en representatie
Het Studiefonds neemt af en toe deel aan bijeenkomsten die relevant zijn
in het kader van de doelstelling van het fonds.
 13 april vertegenwoordigde een bestuurslid het Studiefonds op een dag
van We Can.
 Op 19 april heeft een bestuurslid van het Studiefonds deelgenomen aan
de netwerkdag van SPZA (Stichting Projecten Zuid-Afrika) in de ZuidAfrikaanse ambassade in den Haag. SPZA is een van de 30 andere
partners van REAP. Aanwezig waren mensen van zeer uiteenlopende
kleine organisaties, die allemaal iets doen in Zuid-Afrika.
 Twee bestuursleden waren aanwezig bij de feestelijke lancering van de nieuwe
naam het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis Atria.
 Op de jaarlijkse Afrikadag van de PvdA op 2 november was een
bestuurslid aanwezig om het Studiefonds onder de aandacht te
brengen.
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Samenwerking met partnerorganisatie REAP
Het Studiefonds onderhield ook dit verslagjaar goede contacten met REAP,
de Zuid-Afrikaanse partnerorganisatie. REAP staat voor Rural Education
Access Programme, dat het volgen van hoger onderwijs mogelijk maakt
voor kansarme studenten die afkomstig zijn van het platteland.
In 2013 is er regelmatig contact geweest met REAP via mail- of Skype over
ontwikkelingen en over de informatieverstrekking door REAP over de door
het fonds gesteunde studentes.
Zoals in onze samenwerkingsovereenkomst vastgelegd ontvingen wij twee
rapportages in 2013: het jaarrapport 2012 en een voortgangsrapportage
halverwege het jaar. Deze rapportages zijn te vinden op de website van
REAP www.reap.org.za Op deze manier blijft het Studiefonds goed op de
hoogte hoe het met de studentes gaat en de besteding van de fondsen.
Het Tania Leon Studiefonds is één van de circa dertig organisaties,
bedrijven en individuen, die REAP financieel steunen. REAP besteedt de
ontvangen gelden van het Studiefonds geheel aan jonge kansarme
vrouwen, volgens de doelstellingen van het Studiefonds.
Op 24 april bracht Liesbeth van der Hoogte een bezoek aan het regionale
kantoor van REAP in Durban. Zij sprak daar met een aantal studentes over
de problemen die zij zoal ondervinden bij de studie. Opvallend bleek dat er
sprake was van een echt taalprobleem. Veel studentes beheersen de
Engelse taal niet door de slechte kwaliteit van het Engels onderwijs op het
platteland. Het onderhoud werd door beide partijen als zeer informatief
ervaren.
Werkwijze REAP
REAP stelt zich nadrukkelijk tot taak om de randvoorwaarden te verbeteren
voor toegang tot het hoger onderwijs van kansarme plattelandsjongeren in
Zuid-Afrika en is daartoe actief in allerlei commissies. De organisatie houdt
zich bezig met het werven en selecteren van talentvolle jongeren uit
economisch minder bedeelde families op het platteland. Dat werven
gebeurt door vrijwilligers ter plaatse, die werkzaam zijn op scholen, in het
welzijnswerk, in kerkgemeenschappen en in de dorpen van ex-REAP
studentes. REAP traint deze vrijwilligers in het werven en aanmelden van
deze jongeren. Vervolgens is er een selectieprocedure. De jonge studenten
die door de selectie zijn gekomen worden tijdens hun studie intensief
ondersteund.
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De ondersteuning van REAP bestaat uit:
 het regelen van een studiebeurs of -lening voor iedere studente
 verstrekken van een persoonlijke toelage (access support) voor
dekking van studiebenodigdheden (rekenmachines, boeken e.d.),
reiskosten, huisvesting, maaltijden, etc.
 toewijzen van een mentor (student support) aan iedere studente, die
haar voorbereidt, begeleidt, motiveert en helpt bij het oplossen van
individuele problemen tijdens haar studietijd
 aanbieden van weekends en workshops m.b.t. studieplanning,
budgetplanning, voorbereiding op de arbeidsmarkt, hiv-aids
voorlichting, etc.
Activiteiten REAP in 2013
2013 is erg positief jaar geweest voor REAP. De door REAP geselecteerde
en begeleidde studenten kregen uiteindelijk allemaal een volledige beurs
van de overheid. In de praktijk maakt de Zuid-Afrikaanse overheid hiervan
70% direct over naar de universiteiten als collegegeld. Het andere deel
wordt via REAP aan de studenten uitbetaald ten behoeve van
studiemateriaal en levensonderhoud. Als een student niet slaagt wordt een
beurs omgezet naar een lening. Voor het Studiefonds betekent dit dat er
van de donaties nu ook andere zaken bekostigd kunnen worden b.v. de
aanschaf van laptops. Inmiddels is duidelijk geworden dat in veel gevallen
een laptop geen luxe meer is, maar een noodzaak om een studie te kunnen
volgen.
Het aantal studenten dat REAP voor 2013 had geworven en begeleid was
525, waarvan voor 30 studentes het Tania Leon Studiefonds garant kon
staan.
Bij werving en selectie van nieuwe studenten is REAP in 2013 daadwerkelijk
begonnen om op de voorlaatste klassen van middelbare scholen een preselectie uit te voeren. Hier vindt nu voorlichting plaats over een mogelijke
vervolgopleiding. De kans dat een aankomend studente door vroeger
ingezette begeleiding een bewuste keuze maakt voor een vervolgopleiding,
die aansluit bij haar capaciteiten als persoon, is op deze manier vele malen
groter. En daarmee de kans dat de vervolgopleiding succesvol wordt
afgerond.
Heel veel aandacht besteedde REAP in 2013 aan de nieuwe studenten om
studie uitval tot een minimum te beperken. REAP is begonnen met het
organiseren van oriëntatieweekends voor alle eerste jaars studenten in het
9

begin van het studiejaar. Daarmee wordt beoogd om de grote
veranderingen in het leven van beginnende studenten goed op te kunnen
vangen. Deze weekend-kampen werden op 3 plaatsen in het land
georganiseerd en waren een groot succes. REAP heeft besloten hiermee
door te gaan.
Daarnaast besteedt REAP ook meer aandacht aan het voorbereiden van de
ouderejaars studenten op hun toekomst na de studie. Enerzijds door
begeleiding en workshops met thema’s als cv’s schrijven, carrièreplanning
en solliciteren en anderzijds door ze in contact te brengen met potentiele
werkgevers.
Met de decentralisatie van de organisatie in 2012 (over 3 regio’s) werd de
effectiviteit van de studentbegeleiding door REAP enorm verbeterd.
Er vinden nu meer persoonlijke contacten plaats op de campus. De relaties
van REAP met de diverse faculteiten werden geïntensiveerd teneinde de
studentenbegeleiding beter af te kunnen stemmen op het vereiste
academische niveau.
Met de decentralisatie groeide ook het personeelsbestand van REAP. Ook
voor hen werden diverse trainingen georganiseerd.
REAP heeft lang geworsteld met het realiseren van een goed datasysteem
om de begeleiding van alle studenten goed te kunnen volgen. Inmiddels
functioneert het nieuwe systeem redelijk tot goed. Tania Leon Studiefonds
profiteert onmiddellijk van een goed werkend systeem door het ontvangen
van heldere overzichten van de resultaten van de studentes.
Bijdrage van het Studiefonds
In 2013 hebben met ondersteuning van het Tania Leon Studiefonds 30
jonge Zuid-Afrikaanse vrouwen kunnen studeren met begeleiding van
REAP. De studierichting van de studentes is zeer divers:
van geneeskunde tot accounting, van bedrijfskunde tot fysiotherapie en
vele andere richtingen.
Van dit totaal haalden 18 studentes alle vakken en gingen door naar een
volgend studiejaar.
8 studentes mogen door maar hebben nog niet alle vakken gehaald.
4 studentes moeten stoppen omdat ze minder dan 50% van de verplichte
vakken haalden.
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In 2013 volgden meerdere studentes een medische richting.
4 verpleegkunde, van wie er 1 doorging, 2 voorwaardelijk en 1 moest
stoppen
2 studentes medicijnen, die beiden alles haalden
2 studentes biomedische technologie, die beiden alles haalden
2 studentes fysiotherapie, van wie er 1 alles haalde en 1 voorwaardelijk
doorgaat
1 studente pediatrie, die het niet gehaald heeft
Het Studiefonds heeft eind december 2013 een bedrag van € 48.000
kunnen overmaken aan REAP voor het studiejaar 2014. Begroot was
€ 47.320 doch door meevallende inkomsten kunnen we hetzelfde bedrag
als het voorgaande jaar besteden aan onze studentes.
Van dit bedrag kunnen in 2014 feitelijk meer studentes worden opgeleid
als gevolg van de toegenomen bijdragen van de Zuid-Afrikaanse overheid
aan beurzen én een gunstige wisselkoers.
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De donateurs van het Studiefonds
Het donateursbestand over 2013 levert het volgende beeld op:
Stand donateurs begin 2013
(bijgesteld na nagekomen ontvangsten begin 2013)
Nieuw in 2013
Opgezegd in 2013
Stand eind 2013
Ingeschreven donateurs die in 2013 geen bijdrage
overmaakten
Feitelijk betalende donateurs in 2013

97
7
3
10
1
7
94

Begin 2014 blijken er 7 donateurs te zijn die niets hebben gedoneerd.
Donaties en giften
In 2013 was € 21.000 begroot aan opbrengsten van donateurs. Met een
totaal bedrag van € 20.863 is de opbrengst nagenoeg gelijk aan
voorgaande jaren. Aan giften was € 27.000 begroot doch we mochten
€ 31.497 ontvangen. Dit resultaat heeft onze verwachtingen overstegen.
Het is mede te danken aan een paar zeer bijzondere giften van mensen die
een eigen gebeurtenis benut hebben om geld in te zamelen voor het
Studiefonds. Vermeldenswaard is de grootse opbrengst bij een promotie.
Geheel onverwacht mochten wij ook van iemand € 5.000 ontvangen.
Bijzondere giften
Voor het vierde jaar op rij ontving het studiefonds 2 bijzondere giften.
 Een periodieke schenking van € 10.000 ten behoeve van een hogere
opleiding voor zwarte vrouwen in Afrika bij voorkeur op het gebied van de
geneeskunde
 Een schenking uit een nalatenschap van € 15.000 per jaar
Conclusie:
Het aantal donateurs is iets teruggelopen. Zoals verwacht vindt er een
verschuiving plaats naar meer incidentele giften. Tot nu toe maakte het
fonds een strikte scheiding tussen vaste donateurs en giftgevers. Dit
onderscheid wordt minder relevant. Van belang is of we er jaarlijks in
slagen voldoende budget binnen te krijgen om het door ons beoogde
aantal studentes te kunnen laten studeren.
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Jaarrekening 2013
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 resultaatbepaling
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 2013
(na resultaatbestemming)
Activa
(bedragen in €)
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal

Passiva
(bedragen in €)
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Kortlopende schulden
Overlopende passiva
Totaal

31-12-2013

31-12-2012

265
12.951
13.216

184
55.975
56.159

31-12-2013

31-12-2012

2.415
9.785

2.232
5.927

1.016
13.216

48.000
56.159

Staat van baten en lasten over 2013
(bedragen in €)
Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie2012
Baten:
Baten uit eigen fondswerving
54.417
50.000
52.345
Overige baten
402
375
455
Som der baten
54.819
50.375
52.800
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Werving baten
Beheer en administratie
Som der lasten
Batig saldo

48.000
1.666
1.111
50.777

47.320
1.700
1.355
50.375

48.000
460
1.488
49.948

4.042

0

2.852

Resultaatbestemming
Het positieve resultaat over 2013 van € 4.042 wordt toegevoegd aan de reserve van de
stichting en zal in 2014 besteed worden aan de doelstelling.
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Toelichting op de balans per 31 december 2013
Activa
Vlottende activa
Vorderingen
(bedragen in €)
31-12-2013
Bankrente ABN spaarrekening
151
Sponsorloop toezegging jaar 2012
114
Totaal
265

31-12-2012
184
184

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

31-12-2012
1.646
51.046
3.283
55.975

31-12-2013
177
4.670
8.103
12.951

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

2013
2.415
9.671
12.086

2012
2.232
5.927
8.159

* 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 om de te verwachten mindere resultaten in 2014
op te kunnen vangen en zal in 2014 besteed worden aan de doelstelling.

Kortlopende schulden
Overlopende passiva
(bedragen in €)
Accountantskosten ***
Ondersteuning REAP
Kosten website
Totaal

31-12-2013
1.016
1.016

31-12-2012
48.000
48.000

*** De accountantskosten zijn nihil daar de accountant de stichting ondersteunt middels
het verrichten van pro-deo werkzaamheden.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
(bedragen in €)
2013
Donaties vaste donateurs *
20.863
Giften **
31.497
Activiteiten ***
2.057
Totaal
54.417

2012
20.944
29.325
2.076
52.345

* Vaste donateurs maken maandelijks of (half)jaarlijks een vast bedrag over.
** Het bedrag aan giften is hoger dan dat van 2012. Het bedrag bestaat grotendeels uit
bijdragen van twee grote giftgevers, die samen goed zijn voor € 25.000.
*** In 2013 werd een sponsorwandeling georganiseerd. De opbrengst van deze activiteit
was nagenoeg gelijk aan de opbrengst in 2012.

Overige baten
(bedragen in €)
Rentebaten

2013
402

2012
455

2013
48.000
48.000

2012
48.000
48.000

2013
1.666

2012
460

Lasten
Besteed aan doelstellingen
(bedragen in €)
Ondersteuning REAP
Totaal
Werving baten
(bedragen in €)
Kosten eigen fondsenwerving

Onder deze post vallen de kosten voor communicatie en publiciteit en de kosten voor
de sponsorloop.

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

2013
1.111
1.111

2012
1.488
1.488

*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:

Totaal

Begroot

Totaal

2013

2013

2012

Ondersteuning REAP

48.000

47.320

48.000

Totaal

48.000

47.320

48.000

(bedragen in €)

In 2013 is meer besteed aan ondersteuning van REAP dan begroot omdat
grotere donaties zijn ontvangen en minder kosten zijn gemaakt dan
begroot waren.
Besteed aan doelstellingen:

Totaal

Begroot

Totaal

(bedragen in €)

2013

2013

2012

Kosten t.b.v. eigen fondswerving
Kantoor- en algemene kosten
Accountantskosten

1.666
1.111
-

1.700
1.355
-

460
1.488
-

Totaal

2.777

3.055

1.948
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
Bestemming

Lasten
Ondersteuning
studentes via
REAP
Communicatie
en publiciteit

Doelstellingen

A

B
48.000

C

Kosten
werving
baten

Kosten
beheer en
administratie

Totaal
2013

D

1.609

Kosten acties

57

Kosten
vrijwilligers

371

CBF

360

Kantoor- en
algemene
kosten
Totaal

380

48.000
=
94,53%

1.666
=
3,28%

1.111
=
2,19%

48.000
=
94,53%
1.609
=
3,17%
57
=
0,11%
371
=
0,73%
360
=
0,71%
380
=
0,75%
50.777
=
100%

In dit schema refereren de Doelstellingen A, B, C en D 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.
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Uit dit schema blijkt duidelijk dat meer dan 94% 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 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 in 2013.
De kosten kunnen mede worden gezien als kosten besteed aan
doelstellingen A en C.
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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Controleverklaring
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BEGROTING 2014
Staat begroting van baten en lasten 2014
Baten:
Baten uit eigen fondswerving
Donaties en giften
Opbrengsten acties

33.000
2.000

Overige baten
Rentebaten

375

Som der baten

35.375

Lasten:
Ter besteding aan doelstelling
Beurzen en begeleidingstrajecten voor REAP
Communicatiekosten partnerorganisatie

32.290
215

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving (folder, website, etc.)
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Kosten vrijwilligers
Accountant
CBF

1.260
800
450
0
360

Som der lasten

35.375

Resultaat

0

22

