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Een samenvatting
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 Dela, 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 is er een groeiend
aantal donateurs dat van een overeenkomst periodieke schenkingen gebruik
maakt.
Dit jaar bestaat het Tania Leon Studiefonds 30 jaar! In september willen we
hier speciale aandacht aan besteden, we combineren dit graag met het
geplande bezoek van Russell Davies van REAP aan ons fonds. Nadere
berichtgeving hierover volgt.

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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Financieel verslag
In 2015 hadden we een bedrag van
€22.000 aan donaties 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.
Het aantal donateurs dat regelmatig
geeft is teruggelopen van 95 naar 89.
!

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 2015
Bedragen in €

Realisatie 2015

Begroot 2015

Realisatie 2014

Baten
38.038

22.000

30.467

162

350

325

38.200

22.350

30.972

Besteed aan doelstelling

36.000

19.290

40.000

Communicatie REAP

30

215

97

556

1.260

549

Beheer en administratie

1.190

1.585

1.043

Som der lasten

1.776

3.060

1.689

Batig saldo

2.328

-

-8.876

Eigen fondswerving
Overige baten
Som der baten

Lasten

Werving baten

Omdat we voor het einde van een jaar al een besluit moeten nemen over
goedkeuring aan REAP, kunnen de bedragen voor bestemming doelstelling en
baten in een jaarrekening iets afwijken.
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De studenten en REAP

!

REAP is een professionele niet
gouvernementele organisatie met
een lange staat van dienst. In ZuidAfrika pleit REAP voor het verbeteren van de voorwaarden voor toegang tot het hoger onderwijs van
kansarme plattelandsjongeren.
Dat doet men door het beïnvloeden
van beleid en overheidsprogramma’s en door selectie en begeleiding van studenten.

Met de fondsen van het Tania Leon Studiefonds worden jonge vrouwen
ondersteund, kansarm door hun sociaal-economische achtergrond maar kansrijk
door ambitie en doorzettingsvermogen.
De ondersteuning van REAP bestaat uit het begeleiden bij de aanvraag van een
studiebeurs, het verstrekken van een persoonlijke toelage, begeleiding door een
persoonlijke mentor en regelmatige trainingen en workshops over budgettering,
arbeidsmarkt en andere relevante thema’s.
In 2015 waren er bijzondere uitdagingen voor REAP en de studenten. In Zuid-Afrika
gingen de studenten de straat op 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 zeker 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. Het gebruik van het Afrikaans op een aantal
universiteiten werd eveneens aan de orde gesteld. Afrikaans is de taal van de witte
minderheid en is evenals Engels niet de eerste taal van de meeste zwarte ZuidAfrikanen. 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.
Ondanks het feit dat de universiteiten hierdoor voor perioden gesloten waren en
examens werden uitgesteld, waren alle 29 studentes die met fondsen van het Tania
Leon Studiefonds werden ondersteund succesvol. 9 studenten zijn afgestudeerd,
de anderen gaan door naar een nieuw studiejaar.
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Uitgelicht
Bestuur
In 2015 namen Hanny Rennen en Reina Hekman afscheid van het bestuur. 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.
Activiteiten`
In augustus organiseerden we onze sponsorloop; die dag liepen de wandelaars
ondanks de regen een mooi bedrag van 1500 € bij elkaar.
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.
In november hebben we met 2 bestuursleden weer deelgenomen aan de
Afrikadag, georganiseerd door de Foundation Max van der Stoel.
Communicatie
We stuurden 2 nieuwsbrieven in 2015, waarvan een de samenvatting van het
jaarverslag 2014. Het sturen van een samenvatting is goed geëvalueerd en
betekent een enorme kostenbesparing. Wilt u het volledige jaarrapport ontvangen,
laat u ons dat dan weten. Eind juni staat het verslag ook op onze website.
Lezend doneren
Koopt u wel eens boeken online? Doe dat dan bij YouBeDo
en geef ons fonds als begunstiger op.10% van de
boekenprijs gaat dan naar het Tania Leon Studiefonds.
Vacature
Heeft u interesse om ons bestuur te komen versterken? Of kent u iemand die
daarin geïnteresseerd zou kunnen zijn? Neem dan contact op met ons.
…………………………………………………………………………………………………
Tania Leon Studiefonds
Postbus 1000 t.a.v Box A7500
2260 BA Leidschendam
www.tanialeonstudiefonds.nl
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