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Bestuurlijk verslag
2012
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 ZuidAfrika en doet dit door intensieve samenwerking met
partnerorganisatie REAP, over welke organisatie meer
op pagina 6.

Doelstellingen Tania Leon Studiefonds
Werven van fondsen voor studieondersteuning
van jonge kansarme Zuid Afrikaanse vrouwen
om succesvol een universitaire-/ hogere
beroepsopleiding te volgen in hun eigen land.
Bijdragen aan de ontwikkeling van ZuidAfrikaanse vrouwen middels een hogere
opleiding
Bevorderen van daadwerkelijke betrokkenheid
van Nederlanders bij ontwikkelingen in de ZuidAfrikaanse 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 danwel
drempelbedragen.

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.
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 zij als een stimulans voor anderen om zich te
verbinden aan het fonds.

Samenstelling bestuur 2012
Maaike Blom (voorzitter)
Margreet Keuning / Gaby Baaijens (penningmeester)
Esther Hasselaar
Nini van Driel
Hanny Rennen
Reina Hekman
Liesbeth van der Hoogte

Na zich enkele jaren als penningmeester ingezet te
hebben voor het Studiefonds heeft Margreet Keuning
halverwege 2012 haar functie neergelegd. Het
penningmeesterschap is per 1 juli overgenomen door
Gaby Baaijens. Als belastingadviseur brengt Gaby de
gewenste competenties en ervaring in.
Ook Esther Hasselaar is teruggetreden als bestuurslid
eind 2012. Zes jaar lang heeft zij het secretariaat
verzorgd. Als nieuw bestuurslid is aangetreden Liesbeth
van der Hoogte. Zij brengt expertise op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking en vrouwenrechten mee,
hetgeen een welkome aanvulling is voor het Studiefonds.
Zij heeft het secretariaat van Esther overgenomen met
ingang van 2013.
Voor de werving van nieuwe bestuursleden heeft het
fonds gebruik gemaakt van haar eigen contactenkring
alsook van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam.

Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2012 acht maal:

11 januari, 18 februari, 29 maart, 9 mei, 5 juli, 14
september, 2 november, 12 december
Daarnaast vond regelmatig overleg plaats tussen
verschillende bestuursleden ter uitvoering van de
werkzaamheden.

Jaarplan 2012
Het bestuur stelde begin 2010 een meerjarenbeleidsplan
op voor de periode 2010 t/m 2013. Als belangrijkste
uitdaging wordt 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 studenten 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. Ook in 2012 beschouwde
het Studiefonds het als haar taak om de doelmatigheid
van REAP als een professionele organisatie te
ondersteunen. De ontwikkelingen bij REAP volgen wij
heel kritisch, maar op een steunende manier met het
oogmerk de organisatie te versterken. Onze
opmerkingen of adviezen worden over het algemeen
terdege overwogen en verwerkt.

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 2012 hebben we wederom een
sponsorwandeling georganiseerd.

Sponsorwandeling 1 juli 2012
Dit keer was gekozen voor twee routes, die beide
begonnen in Arnhem. Eén van 25 en één van 15 km.
Beide wandelingen voeren langs afwisselend landschap,
met bos, heide en uiterwaarden. Het eindpunt was in
Wolfheze. Weliswaar hadden zich maar weinig mensen
laten verleiden om de lange route te lopen, maar de
groep die 15 km. aandurfde bestond uit ongeveer 30
deelnemers. De jongste was zes jaar en hij kwam fris en
vrolijk aan bij de finish! De deelnemers hadden, net als
vorig jaar, weer een flinke achterban gevonden om hen
te sponsoren en dat heeft geresulteerd in een opbrengst
van € 2.076.

Nieuwsbrief
Naast het jaarverslag, wat eind juni verstuurd werd,
werd ook eenmaal een nieuwsbrief naar de donateurs
gestuurd, aan het eind van het jaar.

Website in ontwikkeling
In het bestuur werd meerdere malen gesproken over de
bekendheid van het fonds. Er is een trouwe
donateursschare uit de tijd van de anti
apartheidsbeweging, maar het fonds wil graag nieuwe
doelgroepen aan zich binden. Geconstateerd werd dat
daar een slag in te maken is. Het gaat dan vooral om het
gebruik van social-media zoals facebook en twitter. Ook
de website van het fonds is inmiddels niet meer zo
toegankelijk. In 2012 is contact gezocht met AdverWise:

een aantal enthousiaste studenten Communicatie van
Hogeschool inHolland in Diemen. Zij hebben hun visie
gegeven op de huidige website en het al dan niet gebruik
van social media. Zij hebben een voorstel gemaakt voor
een nieuwe vormgeving van de website. Dit concept zal
het bestuur gebruiken als basis voor verdere uitwerking
in 2013.

Netwerken en representatie
Het Studiefonds neemt af en toe deel aan bijeenkomsten
die relevant zijn in het kader van de doelstelling van het
fonds.
6 januari spraken bestuursleden van TLS en
SPZA (Stichting Projecten Zuid-Afrika) over de
samenwerking die beiden hebben met
partnerorganisatie REAP.
Op 13 april hebben 2 bestuursleden het
Studiefonds gerepresenteerd op de netwerkdag
van SPZA in de Zuid-Afrikaanse ambassade in
den Haag. SPZA is een van de 30 andere
partners van REAP. Aanwezig waren ongeveer
50 mensen van zeer uiteenlopende kleine
organisaties, die allemaal iets doen in ZuidAfrika. Het was een nuttige, leuke en zinvolle
bijeenkomst.
Op 23 oktober bezocht een bestuurslid de
ondernemersbeurs van de Hogeschool inHolland
in Diemen waaruit het contact met AdverWise
is voortgekomen.
De jaarlijkse Afrika dag van de PvdA op 17
november werd door het Studiefonds warm
aanbevolen bij de donateurs en belangstellenden.

Samenwerking met partnerorganisatie REAP
Het Studiefonds onderhield ook dit verslagjaar goede
contacten met REAP, onze 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 2012 is er intensief contact geweest met REAP. Op 6
januari was directeur Russell in Nederland en hadden we
een uitgebreid gesprek over de specifieke uitdagingen
waar REAP en TLS voor staan. Voor REAP is het van
belang meer grip te krijgen op de impact van haar werk.
TLS staat voor de vraag hoe andere doelgroepen aan
zich te binden. Verder heeft de voorzitter van het
Studiefonds in de loop van het jaar frequent en
uitgebreid contact onderhouden via mail- of skype over
algemene ontwikkelingen en over de
informatieverstrekking door REAP over de door het
fonds gesteunde studentes. Reeds een goed gebruik is
dat REAP halverwege het jaar een voortgangsrapportage
stuurt en na het eind van het jaar een jaarverslag. Deze
rapportages zijn te vinden op de website van REAP
www.reap.org.za
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.

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.

REAP koos er in 2012 voor om op de laatste klassen van
middelbare scholen te beginnen met een pre-selectie.
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. REAP heeft dit jaar een
enorme slag gemaakt met een efficiënter selectieproces.
De acceptatieratio is gestegen van 17,4% in 2011 naar
27,8% in 2012. Dit betekent dat van de geïnterviewde
kandidaten (969) een beduidend hoger aantal (269)
geschikt bleek voor het programma, een enorme
tijdswinst.

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
organiseren van workshops m.b.t.
studieplanning, budgetplanning, hivaids.

In 2011 besloot REAP de organisatie te decentraliseren
naar verschillende universiteitssteden om dichter bij de
studenten te zijn en betere aansluiting te krijgen met de
onderwijsinstellingen ter plaatse. Na de opening van een

kantoor in Johannesburg in februari 2011 werd in april
2012 ook in Durban een kantoor geopend. Volgens
REAP verhoogt dit de effectiviteit van de
studentbegeleiding enorm . De begeleiding van de
studentes is verbeterd doordat REAP nu op locatie
opereert. De begeleiding van REAP vindt vaker op de
campus plaats, waardoor meer persoonlijke
ontmoetingen plaats kunnen vinden. REAP heeft
afspraken gemaakt met alle onderwijsinstellingen over
hun begeleiding.

In 2012 is duidelijk geworden dat de beursgelden van de
overheid niet voldoende zijn voor ondersteuning van alle
REAP studenten maar voor een beperkter aantal (315).
REAP heeft ervoor gezorgd dat de studenten, die buiten
de boot dreigden te vallen binnen hun
begeleidingsprogramma, konden overstappen naar
andere financiers voor hun beurzen. De gevolgen van de
restrictie tot 315 studenten maximaal zijn met name
voelbaar voor de nieuwe lichting studenten in 2013,
waardoor zij eigenlijk weer als vanouds in aanmerking
komen voor een lening in plaats van een beurs. Dit
betekent dat REAP uiteindelijk toch meer geld moet
toeleggen op de studentondersteuning en dat ze dus
feitelijk minder studenten in begeleiding kan nemen dan
gepland.

De studentes
In 2012 hebben met ondersteuning van het Tania Leon
Studiefonds en begeleiding van REAP 30 jonge ZuidAfrikaanse vrouwen kunnen studeren. De studierichting
van de studentes is zeer divers: van geneeskunde tot
accounting, van bedrijfskunde tot fysiotherapie en vele
andere richtingen. Eén studente voltooide haar studie
chemical engineering. Een aantal andere studentes
leverden opvallend goede prestaties. Bijv. Palesa,
eerstejaars studente accounting. Zij slaagde voor al haar
zes tentamens met prachtige cijfers en is een voorbeeld
voor haar jaargenoten. Zo ook Nqobile. Zij studeert

cost- and managing accounting en slaagde voor al haar
vakken ondanks het verlies van haar moeder eerder dit
jaar. Mooie prestaties, die verdere ondersteuning meer
dan verdienen!

Bijdrage van het Studiefonds
In 2012 kon het Studiefonds aan 30 studentes financiële
ondersteuning bieden.
Van dit totaal gingen 20 studentes door naar een volgend
studiejaar en studeerde er één helemaal af. Dat is 63%,
hetgeen in vergelijking met de gemiddelde ZuidAfrikaanse onderwijsresultaten heel hoog is.
Aan 4 studentes werd de REAP ondersteuning stopgezet
wegens onvoldoende prestaties en 2 studentes hielden
op met de studie. En van het 2012 programma worden 3
studentes in 2013 niet langer door REAP betaald en
begeleid daar er voor hen andere financiering
beschikbaar bleek. Zo kreeg één studente een beurs om
in Cuba verder te gaan met de medische studie.
Het Studiefonds heeft eind december 2012 een bedrag
van € 48.000 kunnen overmaken aan REAP voor het
studiejaar 2013. Dit is evenveel als het jaar daarvoor.
Begroot was €46.170. Het is fijn dat we wat meer
kunnen besteden aan onze studentes.
Van dit geld kunnen weer 30 studentes worden opgeleid.
De lijst van 20 studentes die in 2013 doorgaan met hun
studie, is inmiddels aangevuld met 10 nieuwe. In 2013
hebben we nu maar liefst 14 studenten in een medische
richting.

De donateurs van het Studiefonds
Het donateursbestand over 2012 levert het volgende beeld op:

Donateurs begin 2012
Nieuw in 2012
Opgezegd in 2012
Stand eind 2012
Ingeschreven donateurs die in
2012 geen bijdrage overmaakten
Feitelijk betalende donateurs
Target volgens TLS beleidsplan
2013
Aantal te werven donateurs in
2013

96
8
3
101
11
90
100
10

Begin 2013 zijn er 11 donateurs die niets hebben
overgemaakt. Het is mogelijk dat sommige donateurs, na
een vriendelijk verzoek van het fonds, alsnog in 2013 een
bijdrage zullen overmaken.

Donaties en giften
In 2012 was € 21.000 begroot aan opbrengsten van
donateurs. Met een totaal bedrag van € 20.944 hebben
we dit vrijwel gehaald in 2012. Een flink aantal donateurs
meer overgemaakt dan wij verwacht hadden. Daardoor
is het totaal aan opbrengsten heel behoorlijk op peil
gebleven als we dit zien in relatie tot de binnengekomen
giften. Aan giften was € 26.000 begroot doch we
mochten € 29.325 ontvangen. We mochten ons o.a.
verheugen in de opbrengst van een 80ste verjaardag en
een 25 jarig jubileum op het werk. Wij waarderen dit
soort initiatieven zeer.

Bijzondere giften
Voor het derde 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 op dit moment lager dan het
gestelde target in het beleidsplan. De opbrengst is
daarentegen wel in lijn met het begrootte bedrag.
Consolidatie van het aantal donateurs op 100 lijkt nog
steeds realistisch. Wel zien we dat minder mensen zich
vastleggen op een 5-jaarlijkse schenking. Er lijkt sprake te
zijn van een verschuiving naar meer incidentele giften en
losse donaties. Tot nu toe maakte het fonds een strikte
scheiding tussen donateurs en giftgevers. Dit
onderscheid lijkt minder relevant te worden. Van belang
is of we er jaarlijks in slagen om voldoende budget
binnen te krijgen om het door ons gestelde target
studentes te kunnen laten studeren. De laatste jaren
geven, wat dat betreft, een stabiel beeld te zien.
Het target van 30 te ondersteunen studentes is in 2012
ook daadwerkelijk behaald. En dat is een mooi resultaat.

Jaarrekening 2012
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.

Balans per 31 december 2012
(na resultaatbestemming)

Activa
(bedragen in €) 31-12-2012 31-12-2011
Vlottende activa
Vorderingen 184 197
Liquide middelen 55.975 5.111
Totaal 56.159 5.308

Passiva
(bedragen in €) 31-12-2012 31-12-2011
Reserves
Continuïteitsreserve 2.232 2.092
Bestemmingsreserve 5.927 3.216
Kortlopende schulden
Overlopende passiva 48.000 -

Totaal 56.159 5.308

Staat van baten en lasten over 2012

(bedragen in €) Realisatie 2012 Begroting
2012 Realisatie2011
Baten:
Baten uit eigen fondswerving 52.345 49.000 53.265
Overige baten 455 375 367
Som der baten 52.800 49.375 53.632

Lasten:
Besteed aan doelstellingen 48.000 46.170 48.000
Werving baten 460 1.600 1.250
Beheer en administratie 1.488 1.605 1.166
Som der lasten 49.948 49.375 50.416

Batig saldo 2.852 0 3.216

Resultaatbestemming

Het positieve resultaat over 2012 van € 2.852 wordt
toegevoegd aan de reserve van de stichting en zal in
2013 besteed worden aan de doelstelling.

Toelichting op de balans per 31
december 2012
Activa
Vlottende activa
Vorderingen
(bedragen in €) 31-12-2012 31-12-2011
Bankrente ABN spaarrekening 184 197
Totaal 184 197
Liquide middelen
(bedragen in €) 31-12-2012 31-12-2011
ABN, rekening-courant 1.646 436
ABN, e-spaarrekening 51.046 2.790
Triodos, rekening-courant 3.283 1.885
Totaal 55.975 5.111
Passiva
Reserves
Reserves

(bedragen in €) 2012 2011
Continuïteitsreserve * 2.232 2.092
Bestemmingsreserve boekjaar ** 5.927 3.216
Stand per 31-12 8.159 5.308

* Het bestuur streeft naar het aanhouden van een
continuïteitsreserve van 1,5 maal de beheer- en
administratiekosten om ingeval van tegenvallende baten
de organisatie te kunnen laten voortbestaan.
** De bestemmingsreserve zal in 2013 besteed worden
aan de doelstelling.

Kortlopende schulden
Overlopende passiva
(bedragen in €) 31-12-2012 31-12-2011
Accountantskosten *** - Ondersteuning REAP 48.000 Totaal 48.000 -

*** De accountantskosten zijn nihil daar de accountant
de stichting ondersteunt middels het verrichten van prodeo werkzaamheden.

Toelichting op de staat van baten en
lasten over 2012
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
(bedragen in €) 2012 2011
Donaties vaste donateurs * 20.944 21.541
Giften ** 29.325 28.560
Activiteiten *** 2.076 3.164
Totaal 52.345 53.265

* Vaste donateurs maken maandelijks of (half)jaarlijks
een vast bedrag over. Ultimo 2011 had de stichting 98
donateurs, waarvan 2 als afgeschreven zijn beschouwd,
per saldo dus 96. In 2012 werden 8 nieuwe donateurs
bijgeschreven en waren er 3 opzeggingen. Feitelijk
dienen 11 ingeschreven donateurs als afgeschreven te
worden beschouwd, waarmee het aantal op 90 uitkomt.
** Het bedrag aan giften is iets hoger dan dat van 2011.
Het bedrag bestaat grotendeels uit bijdragen van twee
grote giftgevers, die samen goed zijn voor € 25.000.
*** In 2012 werd een sponsorwandeling georganiseerd.
De opbrengst van deze activiteit was lager dan in 2011.
Overige baten
(bedragen in €) 2012 2011
Rentebaten 455 367

Lasten
Besteed aan doelstellingen
(bedragen in €) 2012 2011
Ondersteuning REAP 48.000 48.000
Totaal 48.000 48.000

Werving baten
(bedragen in €) 2012 2011
Kosten eigen fondsenwerving 460 1.250

Beheer en administratie
(bedragen in €) 2012 2011
Kosten beheer en administratie 1.488 1.166
Accountantskosten - Totaal 1.488 1.166

Onder deze post vallen bestuurskosten, kosten voor de
postbus, de Kamer van Koophandel, bankkosten, de
notariskosten inzake de aktes van schenking en de
kosten van het CBF.

Toelichting lastenverdeling
Besteed aan doelstellingen: Totaal Begroot Totaal
(bedragen in €) 2012 2012 2011
Ondersteuning REAP 48.000 46.170 48.000
Totaal 48.000 46.710 48.000

In 2012 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 €) 2012 2012 2011

Kosten t.b.v. eigen fondswerving 460 1.600 1.250
Kantoor- en algemene kosten 1.488 1.605 1.166
Accountantskosten - - Totaal 1.948 3.205 2.416

Specificatie en verdeling kosten naar
bestemming

Bestemming Doelstellingen Werving
Beheer en Totaal
baten administratie 2012
Lasten
A
BCD
Eigen
fondsen
werving
Ondersteuning
REAP

Communicatie
en publiciteit

48.000

48.000

=
394

96,10%
394

=
Kosten acties

0,79%
66

66

=
0,13%
273
273

Kosten
vrijwilligers

=
0,55%
147
147

Communicatie
REAP

=
0,29%
143
143

Notariskosten

=
0,29%
505
505

CBF

=
1,01%
420
420

Kantoor- en
algemene
kosten
Totaal

=
48.000

460

=

=

96,10%

0,92%

0,84%
1.488 49.948
=

=

2,98% 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 ZuidAfrikaanse 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 meer dan 95% van alle
baten direct besteed wordt aan het laten studeren van
kansarme vrouwen uit achterstandsgebieden in ZuidAfrika.

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 deels mede worden gezien als
kosten besteed aan de doelstellingen.

Kosten acties: omvat de directe kosten voor de
sponsorwandeling in 2012. 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 (waaruit in 2012
twee nieuwe bestuursleden werden geworven) en de
kosten voor het afscheid van vertrekkende
bestuursleden.

Communicatie REAP: omvat de kosten voor het onthaal
van de directeur van REAP in Nederland.

Notariskosten: omvat de kosten van de notaris voor het
opmaken en verlijden van een lijfrenteakte.

CBF: omvat de kosten voor het CBF-certificaat.

Kantoor- en algemene kosten: omvat de kosten voor
bankrekeningen, de postbus, de jaarlijkse bijdrage aan de
Kamer van Koophandel en diverse overige kosten.

Accountantsverklaring

BEGROTING 2013
Staat begroting van baten en lasten 2013

Baten:
Baten uit eigen fondswerving
Donaties donateurs 21.000
Giften 27.000
Opbrengsten acties 2.000

Overige baten
Rentebaten

375

Som der baten 50.375

Lasten:
Ter besteding aan doelstelling
Beurzen en begeleidingstrajecten voor
REAP 47.320

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving (folder,
website, etc.) 1.700

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie 1.000
Accountant 0
CBF

355

Som der lasten 50.375
Resultaat

0

