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Een samenvatting
Na het jubileumjaar 2016 werd 2017 weer een gewoon jaar, maar met
hernieuwde energie. We keken samen terug en dit bracht het succes van het
fonds en het aantal succesvolle studentes goed in beeld. Heel inspirerend.
Maar om voldoende fondsen te blijven werven blijft onze inzet voor
vernieuwing hard nodig.
De zangworkshop bleek niet alleen een mooie fondsenwervende activiteit,
maar ook een manier om donateurs en anderen bij elkaar te brengen. Dat
vraagt om meer.
Saskia Vliek heeft het bestuur helaas verlaten. We willen Saskia op deze
plaats hartelijk danken voor haar inzet en de fijne samenwerking. Vorig jaar
meldden we al dat begin 2017 Suzanne Schouten is toegetreden tot het
bestuur. Halverwege 2017 is Susanne Engelhardt ons bestuur komen
versterken. Op de website worden de bestuursleden voorgesteld
(http://tanialeonstudiefonds.nl/bestuur).
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 2017 zesmaal.
Samenstelling van het bestuur 2017:
Liesbeth van der Hoogte - voorzitter
Gaby Baaijens - penningmeester
Suzanne Schouten
Susanne Engelhardt
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Staat van baten en lasten over 2017
In 2016 was de totale netto opbrengst van de fondsenwerving € 36.164,
hiermee was de opbrengst iets hoger dan in 2016. Mede dankzij de reserve
die eind 2016 was ontstaan, konden we de bijdrage aan REAP continueren.
We blijven voor de uitdaging staan om de dalende trend een halt toe te roepen.
Het komende jaar organiseren we wederom speciale activiteiten om actief
fondsen te werven voor de stichting.
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 2017

Begroot 2017

Realisatie 2016

Baten
Eigen fondswerving

36.164

37.500

34.958
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74

36.181

37.520

35.032
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34.585
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Werving baten

502

1.150

1.107

Beheer en administratie

838

1.465

1.019

36.340

37.520

37.126

-159

0

-2.094

Overige baten
Som der baten

Lasten
Besteed aan doelstelling
Communicatie REAP

Som der lasten

Batig saldo

Het negatieve resultaat over 2017 van € 159,00
wordt ten laste gebracht van de reserve van de stichting. Daarmee is feitelijk de bestemmingsreserve per
ultimo 2016 besteed aan de doelstelling en het resterende resultaat zal in 2018 besteed worden aan de
doelstelling.
De kascommissie, bestaande uit oud-bestuurslid Maaike Blom en Mireille
Hendrikx, heeft een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2017
afgegeven.
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De studentes en REAP
Met de fondsen van onze stichting werden 25 jonge studentes afkomstig van
het platteland in Zuid-Afrika ondersteund bij het doorlopen en afronden van
een studie. REAP ondersteunde 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 2017 bleven studentenprotesten
voortduren. Centrale en terugkerende thema’s waren toegang tot studie
(financiering) en discriminatie. In
sommige gevallen leidden de protesten tot studievertraging, door opschorten van lessen en examens,
maar het had gelukkig geen blijvende consequenties voor de studentes
die wij ondersteunen.

Op de valreep van 2017 werd door Jacob
Zuma, op dat moment nog president en
partijleider van het ANC, een verrassende
aankondiging gedaan: Studeren zou gratis
worden voor studenten uit families met lage
inkomsten. Dit was op zich goed nieuws. Voor
de uitvoering van dit besluit is de nieuwe
regering verantwoordelijk, die na aftreden van
Jacob Zuma begin 2018 aantrad. Nieuwe
partijleider en president is Cyril Ramaphosa.
De eerste plannen van de nieuwe regering
wijzen erop dat REAP enkele onderdelen van
haar beleid en strategie zal moeten aanpassen.
Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zijn
daarover regelmatig met REAP in gesprek. De begeleiding en ondersteuning
van de studentes verandert echter niet, zodat ook de bestemming van de
fondsen van het Tania Leon Studiefonds niet verandert.
In 2018 kan REAP 23 studentes ondersteunen met het resultaat van onze
fondsenwerving uit 2017.
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Activiteiten
Onze traditionele sponsorwandeling vond dit
jaar op 11 juli plaats. We wandelden door het
prachtige landgoed Amelisweerd. Naast een
gezellige dag en een bezoek aan een
kersenboomgaard bracht de wandeling € 1.525
op.
Op initiatief van Alma Schiphorst organiseerde we een zangworkshop. Onder enthousiaste leiding van Johanna Bawari-Mennes
zongen we op zondag 15 oktober een aantal
Afrikaanse liederen. De zangworkshop vond
plaats in de gymzaal van de 6e Montessorischool in Amsterdam Zuid. Dankzij al deze steun en de deelname van zo’n
30 mensen zongen we ook nog een mooi bedrag van € 1.080 bij elkaar.
In juli namen we voor de derde maal met een stand aan
het Afrika Muziek Festival in Hertme, Overijssel, deel.
Op dit festival komen niet alleen muziekliefhebbers,
maar ook veel mensen die een band met het continent
hebben en daarom ook potentiele donateurs. Naast
bekendheid leverde het festival een klein bedrag op van
€ 124.
In 2017 leverde ons partnership met YouBeDo een bescheiden bedrag op
van € 35. Dat is niet veel, maar het kost ook geen extra tijd en investering.
We verzoeken u om bij YouBeDo te kopen als u online boeken bestelt. En
attendeert u ook familie en vrienden!
N.a.v de nieuwe wet (AVG) hebben we ons privacybeleid opnieuw
onder de loep genomen. U heeft ons in het verleden gegevens verstrekt, o.a. om u op de hoogte te houden door middel van onze
nieuwsbrief. Wilt u deze niet meer ontvangen, of wilt u dat uw gegevens niet langer bij ons worden opgeslagen (anders dan zover wettelijk
verplicht als u donateur bent), dan verzoeken wij u ons dat per e-mail mee te
delen: tanialeonstudiefonds@gmail.com
………………………………………………………………………………………….
Postbus 1000, t.a.v. Box A7500
2260 BA Leidschendam
www.tanialeonstudiefonds.nl
Bankrekening: NL93TRIO0390274178
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