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Beste vrienden van het Tania Leon Studiefonds,
Bij de voorbereidingen voor de kerst hoort ook een terugblik op het jaar dat
bijna achter ons ligt. Dankzij uw hulp hebben we weer een mooi resultaat
behaald. We hebben REAP inmiddels laten weten dat er een bedrag van
€ 35.000 beschikbaar is voor de steun aan studentes in 2018. Wij danken u
hartelijk voor uw bijdrage en wensen u fijne feestdagen en een mooi 2018!
Wijzigingen in het bestuur
In 2017 namen Adriana Jasperse en Saskia Vliek
afscheid als bestuurslid. Suzanne Schouten en Susanne
Engelhardt zijn in 2017 tot het bestuur toegetreden.
Saskia Vliek heeft 3 jaar lang vooral een bijdrage
geleverd aan de communicatie en kennis van sociale
media. Haar drukke bezigheden voor werk en gezin
waren helaas niet langer te combineren met een
bestuurslidmaatschap.
Adriana had bij aantreden laten weten eerst een jaar mee te willen draaien om
te weten of dit de beste manier was om naast haar drukke baan bij te dragen
aan het fonds. Na een jaar heeft ze besloten haar steun te geven in de
steungroep van het fonds.
We willen Saskia en Adriana hartelijk danken voor hun inzet. We heten
Suzanne en Susanne van harte welkom in ons bestuur.

Partnerorganisatie REAP
In 2017 heeft REAP met onze steun 25 jonge talentvolle studentes kunnen
begeleiden en coachen.
Sinds 2016 is er een REAP-alumni vereniging, waarbij in 2017 al meer dan 500
studenten zijn aangesloten. Middels deze database is het mogelijk om een beeld
te krijgen van hoe het de studenten vergaat nadat ze zijn afgestudeerd.
Daarnaast bieden de alumni een goed netwerk voor de huidige studentes als
rolmodellen en bron van ervaringen. (Zie ook
http://www.reap.org.za/pages/alumni.html)

Activiteiten
Afgelopen jaar namen we deel aan bijeenkomsten om ons fonds verder op de
kaart te zetten en organiseerden we een aantal fondsenwervende activiteiten.
Op zondag 16 juli wandelden
we bijna €1500 bij elkaar met
onze, inmiddels traditionele,
sponsorwandeling. We
startten in Bunnik en
wandelden door de velden en
het landgoed Amelisweerd
naar Utrecht.
De route liep langs de prachtige Kromme Rijn en onderweg konden we met
verse kersen uit een boomgaard even bijkomen.
In juli waren we voor de derde keer aanwezig op het Afrika Muziek Festival, in
Hertme, Overijssel. Daar hebben we weer veel mensen kennis kunnen laten
maken met het fonds en contacten met bekenden (zoals andere goede doelen)
kunnen aanhalen.

Nieuw dit jaar was een zangworkshop, op
zondag 15 oktober 2017, in de
6e Montessorischool in Amsterdam en we
konden rekenen op vele enthousiaste
deelnemers.

Op initiatief van Alma Schiphorst, een van onze trouwe donateurs, en een
aantal vrouwen van haar koor werd er een workshop Afrikaanse Liederen
georganiseerd. Onder de bezielende leiding van dirigente Johanna BawariMennes zongen we 8 meerstemmige Zuid-Afrikaanse liederen.
Het was een erg gezellige middag op een mooie locatie. Naast het zingen
konden we bijpraten bij hapjes en drankjes. Deze zangworkshop heeft een
mooi bedrag van 995 euro opgebracht.

Heeft u een suggestie voor een fondsenwervende activiteit of
evenement waar we ons kunnen presenteren? Laat het ons
weten via tanialeonstudiefonds@gmail.com.

Aan het eind van het jaar bent u misschien nog op zoek naar een cadeau. Een
boek of boekenbon is altijd een mooi cadeau; als u dat bij YouBeDo koopt dan
kunt u het Tania Leon Studiefonds extra steunen. YouBeDo doneert tot 12%
van de boekenprijs aan een door u aan te geven goed doel. Geef het fonds als
begunstigde op. Ga naar youbedo.com en roep familie en vrienden op hetzelfde
te doen. En natuurlijk niet alleen aan het einde van het jaar!
CBF-erkenning en ANBI
Het Tania Leon Studiefonds is al jaren aangesloten bij het CBF
en door de belastingdienst aangewezen als ANBI goed doel.
De CBF erkenning is voor u een garantie dat we voldoen aan
de regels en voorwaarden voor (kleine) goede doelen. Het
CBF controleert regelmatig op deze voorwaarden en
hernieuwt op basis daarvan de erkenning iedere 3 jaar.
De ANBI status verleend door de belastingdienst maakt het
u mogelijk uw gift van de belasting af te trekken. Het is
mogelijk om uw gift geheel aftrekbaar te maken, zonder de
gebruikelijke drempel voor deze aftrek, met een
schenkingsovereenkomst. Vraag ons ernaar.
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