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JAARRAPPORT 2016 - TANIA LEON STUDIEFONDS 
Een samenvatting 

 
2016 was een bijzonder jaar voor de stichting, het Tania Leon Studiefonds 
vierde haar 30 jarig jubileum. Daar hebben we uiteraard bij stil gestaan, o.a. 
met een benefietbijeenkomst, samen met Russell Davies. In deze 
samenvatting van het jaarverslag vindt u hierover meer informatie, naast een 
overzicht van andere activiteiten en de belangrijkste resultaten. Op 4 
september was er een benefietbijeenkomst in het kader van ons 30-jarige 
bestaan. Russell Davies, de directeur van onze partnerorganisatie, was 
hierbij aanwezig. We blikten terug op onze geschiedenis en er werden veel 
herinneringen met elkaar opgehaald.  
 
Adriana Jasperse heeft helaas het bestuur verlaten. We willen Adriana 
hartelijk danken voor de inzet en de fijne samenwerking. Begin 2017 is 
Suzanne Schouten toegetreden tot het bestuur. Op de website wordt zij, net 
als de andere bestuursleden, nader voorgesteld.  
 
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden en vragen u dit te 
overwegen en het woord te verspreiden in uw 
vriendenkring.  
 
Het bestuur vergaderde in 2016 zesmaal.  
 
Samenstelling van het bestuur per eind 2016:  
 
Liesbeth van der Hoogte - voorzitter 
Gaby Baaijens - penningmeester 
Suzanne Schouten 
Saskia Vliek  
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Staat van baten en lasten over 2016 
In 2016 was de totale opbrengst van de fondsenwerving € 34.958. Hiermee 
was de opbrengst lager dan in 2015. Desondanks konden we de bijdrage aan 
REAP redelijk continueren, dankzij de financiële meevaller van 2015. We 
staan voor de uitdaging om de dalende trend een halt toe te roepen. 
Het komende jaar organiseren we wederom activiteiten om actief fondsen te 
werven voor de stichting, zoals een zangworkshop op zondag 15 oktober a.s. 
 
Onze dank aan donateurs en alle anderen die zich hebben ingezet voor de 
stichting is groot. Dankzij uw inzet kunnen wij Zuid-Afrikaanse vrouwen 
helpen met het realiseren van een betere toekomst. 
 

Bedragen in € Realisatie 2016 Begroot 2016 Realisatie 2015 

Baten    

Eigen fondswerving 34.958 37.500 39.942 

Overige baten 74 150 162 

Som der baten  35.032 37.650 40.104 

    

Lasten    

Besteed aan doelstelling 35.000 34.585 36.000 

Communicatie REAP 0 215 30 

Werving baten 1.107 1.250 556 

Beheer en administratie 1.019 1.600 1.190 

Som der lasten 37.126 37.650 37.776 

    

Batig saldo -2.094 0 2.328 
 
 
 

Het negatieve resultaat over 2016 van € 2.094 wordt ten 
laste gebracht van de reserve van de stichting. Daarmee is 
feitelijk de bestemmingsreserve per ultimo 2015 besteed aan 
de doelstelling en het resterende resultaat zal in 2017 
besteed worden aan de doelstelling.  

 
De kascommissie, bestaande uit de oud-bestuursleden 
Hanny Rennen en Maaike Blom, hebben een goedkeurende 
verklaring bij de jaarrekening 2016 afgegeven.  
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De studentes en REAP 
Met de fondsen van onze stichting worden jonge studentes afkomstig van het 
platteland in Zuid-Afrika ondersteund met het doorlopen en afronden van een 
studie. REAP ondersteunt hen met onder meer begeleiding van de aanvraag 
van een studiebeurs, het verstrekken van een persoonlijke toelage, 
persoonlijke begeleiding van een mentor, trainingen en workshops over 
budgettering, arbeidsmarkt en andere relevante thema’s en vaardigheden. 
 
In 2016 waren er net als in 2015 
studentenprotesten. Deze protesten 
zorgden ervoor dat de Zuid-
Afrikaanse universiteiten tijdelijk 
waren gesloten en tentamens 
werden opgeschort.  
Wij hebben hierover gesproken met 
Russel Davies tijdens de 
benefietbijeenkomst. Deze 
gebeurtenissen hebben gelukkig 
geen consequenties gehad voor de 
studentes die wij ondersteunen. 
 

 
REAP heeft het laatste jaar een 
uitgebreide evaluatie uitgevoerd, om 
beter prioriteiten te kunnen stellen en 
met minder geld toch de gewenste 
resultaten kunnen bereiken. Daaruit is 
geconcludeerd dat de huidige 
activiteiten zeer worden gewaardeerd 
en allemaal essentieel zijn voor 
succes. De prioriteiten blijken juist te 
zijn gesteld en de aanpak is al efficiënt. 
Wel zal in de toekomst de 
ondersteuning aan de studenten in de 
tweede helft van de studie iets 
aangepast worden, met meer aandacht 

voor hulp bij het zoeken naar werk en informatie over de arbeidsmarkt.  
 
In 2017 kan REAP weer 26 studentes ondersteunen met het resultaat van 
onze fondsenwerving. 
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Jubileum en benefiet 
We kijken terug op een mooie jubileumbijeenkomst, 4 september in de Eester 
in Amsterdam Oost. Russell Davies, directeur van REAP, onderbrak zijn 
vakantie om aanwezig te zijn en ons bij te praten over het werk en de 
uitdagingen van REAP, in het huidige onderwijslandschap in Zuid-Afrika. 

Liesbeth van der Hoogte, voorzitter van het 
bestuur van het Tania Leon Studiefonds, 
keek terug op de geschiedenis van het 
Studiefonds, dat zich in 30 jaar ook aan de 
situatie en behoeften in Zuid-Afrika en 
Nederland heeft aangepast. Van een 
initiatief voor fondsenwerving voor een 
aantal jonge zwarte vrouwen in het Zuid-
Afrika van de apartheid tot ondersteuning 
voor het succesvol doorlopen van een 
studie van kansarme maar ambitieuze 

studentes.  
Er was verder voldoende gelegenheid om ook persoonlijk met Russell te 
spreken en andere trouwe donateurs te ontmoeten, waarvan een groot aantal 
oud-bestuursleden. 
De benefietbijeenkomst heeft een mooi bedrag van € 825 opgeleverd.  
 
Zie voor meer informatie van de bijeenkomst en de resultaten van 30 jaar op onze website.  
 
De andere activiteiten in vogelvlucht 
2016 was ons eerste jaar als begunstigde bij de website YouBeDo.com, dit 
resulteerde in een bedrag van € 38,07. Dat kan beter. Koopt u voortaan ook 
uw boeken bij YouBeDo?  
 

17 juli 2016 was onze jaarlijkse 
sponsorwandeling. We wandelden 
die dag van Den Haag via 
Meijendel naar Scheveningen. 
Deze gezellige dag bracht een 
mooi bedrag van € 1.325 in de 
kas.  

 
In juli deed onze stichting voor de tweede keer mee met het Afrika Festival in 
Hertme, met een stand op zondag. 
 
In het kader van ons jubileum organiseerden we een 30-dagen actie op 
Facebook: 30 dagen lang gaven we bijzondere tips om individueel 
sponsoracties te organiseren.  


