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JAARRAPPORT 2014 - TANIA LEON STUDIEFONDS 
Een samenvatting 

 
We kunnen 2014 voor het Tania Leon Studiefonds een bewogen jaar 
noemen, met enkele flinke uitdagingen, maar ook een goed resultaat en 
nieuwe contacten en ideeën. Naast informatie over de fondswerving laten we 
in deze samenvatting de belangrijkste gebeurtenissen van 2014 nog eens 
voorbij komen.  
 
In 2014 traden twee bestuursleden af; Nini van Driel en Milou de Hollander. 
Nini was 6 jaar lang van grote betekenis voor het fonds; Malou was een 
waardevolle bijdrage voor onze communicatie. Gelukkig hebben we Saskia 
Vliek als nieuw bestuurslid mogen verwelkomen, iemand die niet alleen qua 
persoon, maar ook met haar kennis van media en fondswerving een 
prachtige aanvulling in het bestuur vormt. 
 
De nieuwe website ging de lucht in, maar omdat het systeem niet 
gebruiksvriendelijk is zal in 2015 de website op een nieuw platform worden 
gebouwd met nieuwe mogelijkheden voor fondsenwerving. 
 
Het bestuur vergaderde in 2014 zes keer. 
 
Samenstelling van het bestuur per eind 2014:  

 
 
Liesbeth van der Hoogte - voorzitter 
Hanny Rennen - secretaris 
Gaby Baaijens - penningmeester 
Reina Hekman  
Saskia Vliek  
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Baten en lasten  

 
Ook ons studiefonds ziet een dalende trend in het 
aantal vaste donateurs en een tweetal grote giften uit 
nalatenschap vielen eveneens weg. We zijn op zoek 
naar nieuwe doelgroepen en nieuwe manieren van 
fondsenwerving voor zowel nieuwe donateurs als  
incidentele giften.  
 

Het Tania Leon Studiefonds heeft het CBF certificaat voor kleine fondsen en 
is een door de belastingdienst erkende ANBI  
 
Staat van baten en lasten over 2014 
 
Bedragen in € Realisatie 2014 Begroot 2014 Realisatie 2013 

Baten    

Eigen fondswerving 32.488 35.000 54.417 

Overige baten 325 375 402 

Som der baten  32.813 35.375 54.819 

    

Lasten    

Besteed aan 
doelstelling 

40.000 32.290 48.000 

Communicatie REAP 97 215  

Werving baten 549 1.260 1.666 

Beheer en 
administratie 

1.043 1.610 1.111 

Som der lasten 41.689 35.375 50.777 

    

Batig saldo -8.876 0 4.042 

 
Het negatieve resultaat over 2014 van € 8.876 gaat ten laste van de bestemmingsreserve 
van de stichting. De reserve is in eerdere jaren opgebouwd met het oog op mindere 
opbrengsten in 2014 en volgende jaren.  
 
De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door ACCSAL accountants.  
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De studentes en 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.  

 
De ondersteuning van REAP bestaat uit 
het begeleiden bij de aanvraag van een 
studiebeurs, het verstrekken van een 
persoonlijke toelage, de begeleiding 
door een persoonlijke mentor en 
regelmatige trainingen en workshops 
over voorbereiding op de arbeidsmarkt, 
budgettering en vele andere 
onderwerpen.  
 

 
 
36 jonge, talentvolle en ambitieuze studentes konden in 2014 door REAP 
worden begeleid met de bijdrage van het Tania Leon Studiefonds  
 
De studierichting van de studentes is 
zeer divers: van geneeskunde tot 
accounting, van bedrijfskunde tot 
biomedische technologie en vele 
andere richtingen. 
 
32 studentes slaagden voor alle vakken 
en gingen verder; 3 studentes zijn door 
maar moeten nog enkele examens 
inhalen. 1 studente is uit het 
programma gehaald, omdat zij een 
andere beurs heeft gekregen. 

 
14 van de studentes volgen verschillende medische studies.  
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Onze activiteiten in vogelvlucht 
 
2014 was een bijzonder jaar voor de communicatie tussen REAP en het 
bestuur van het fonds. Naast de rapporten en de communicatie die skype 
biedt gaat niets boven persoonlijk contact. Op die manier leren we het werk 
van REAP beter kennen en is ook direct contact met studentes mogelijk.  
 
Hanny Rennen en Gaby Baaijens hebben REAP bezocht en konden aan een 
aantal activiteiten deelnemen.  
 
In juni bezocht de directeur van REAP, 
Russell Davies, ons in Nederland voor 
een presentatie en debat met een aantal 
donateurs en een uitwisseling van ideeën 
voor ons gezamenlijke doel.  
Atria stelde de ruimte ter beschikking en 
we werden hartelijk welkom geheten door 
de directeur Renée Römkens.  
 

 

 
 
We organiseerden in 2014 weer onze 
traditionele sponsorloop, een succes wat 
betreft extra inkomsten voor het fonds en 
een ontmoeting voor donateurs.  
In 2014 liepen de 23 wandelaars een 
prachtig bedrag van 2.000 € bij elkaar!  
 
 
 
Hanny Rennen – de organisator 

 
Daarnaast nemen we regelmatig deel aan bijeenkomsten om te netwerken en 
ons fonds verder op de kaart te zetten of kennis op te doen.  
 
Ook in 2014 stuurden we in juni het jaarverslag naar alle donateurs en een 
Nieuwsbrief in december.  
 
Om kosten te besparen hebben we dit jaar besloten een samenvatting te 
maken met de hoogtepunten van het jaarverslag en de jaarrekening; deze 
wordt per post verstuurd naar iedereen waarvan we geen e-mailadres 
hebben. Wilt u een volledig rapport van ons ontvangen, laat u het ons dan 
weten. 


