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Beste vrienden van het Tania Leon Studiefonds,
Rond de feestdagen hoort ook een terugblik op het afgelopen jaar. Dankzij u kunnen we
een bedrag van € 32.000 overmaken aan REAP waar wij enorm blij mee zijn. Hiermee
wordt in 2020 opnieuw een aantal studentes ondersteund, waardoor zij hun
toekomstplannen kunnen verwezenlijken.
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage en wensen u een goede jaarwisseling en een mooi
2020 toe !

Jaarverslag 2018
De samenvatting van het jaarverslag 2018 staat sinds juni op onze website (klik hier voor
het jaarrapport 2018). Met plezier melden wij hieronder een samenvatting van het resultaat
van 2018. In totaal hebben 23 studentes kunnen studeren in 2018 met onze bijdrage van
het jaar daarvoor. Het afgelopen jaar kregen we € 35.318 van donateurs en een bijdrage
uit een nalatenschap en € 1.372 inkomsten uit activiteiten, wat resulteert in de mogelijkheid
om nog meer studentes te ondersteunen via REAP. Na aftrek van kosten en met een
bijdrage uit het reservefonds konden we aan REAP een mooi bedrag overmaken van €
36.000.

Laatste sponsorwandeling
In 2019 werd alweer de 10e sponsorwandeling georganiseerd, een route langs de Gein en
het Amsterdam-Rijnkanaal, van Abcoude naar Weesp. Samen wandelden wij een mooi
bedrag van € 1.181 bij elkaar. Het was tevens de laatste sponsorwandeling die Hanny
Rennen 10 maal voor het fonds organiseerde. Nini van Driel was voor Hanny steeds het
vaste maatje bij het testen van de routes. Wij willen daarom Hanny en Nini heel hartelijk
danken voor hun inzet. In de afgelopen 10 jaar wandelden we over een afstand van 143 km
het geweldige bedrag van € 17.237 bij elkaar voor het fonds.

Djembé
In het studiejaar 2018-2019 heeft de Utrechtse Studentenvereniging Djembé
fondswervende acties gevoerd voor het Tania Leon Studiefonds. Dat leverde het geweldige
bedrag op van € 1.231,66 en wij danken de studenten van Djembé hartelijk voor het
initiatief en de georganiseerde activiteiten van het afgelopen jaar.

Zangworkshop
Zondag 31 maart organiseerde Alma Schiphorst voor de tweede keer een zangworkshop,
samen met haar koorgenoten. We studeerden weer een paar prachtige liederen uit
verschillende werelddelen o.l.v. Johanna Barwari-Mennes. Deze heerlijke middag samen
leverde ook nog een mooi bedrag op van € 884,65. Graag willen wij Alma en Johanna
hartelijk danken voor deze gezellige middag en hun inzet voor het fonds.

Toekomst
In februari hebben wij een bijeenkomst belegd waarin het bestuur en een aantal vrouwen
uit de steungroep zich hebben gebogen over de toekomst van het Tania Leon Studiefonds.
We zullen deze plannen verder uitwerken in 2020 en u daarvan uiteraard op de hoogte
houden.

Slotwoord
De mooie bijdrage uit nalatenschap ontvingen we in 2019 voor de laatste keer. We zijn de
stichting zeer dankbaar voor deze enorme steun gedurende 9 jaar. In 2019 hebben we 2
nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Eveline de Jong heeft de functie van
penningmeester van Gaby Baaijens overgenomen. Gaby blijft echter in het bestuur om zich

aan andere taken te wijden. Sinds november versterkt Chantal de Boer ons bestuur, jong
en op het punt van afstuderen gaat ze ons ondersteunen met nieuwe ideeën en
communicatie.

Heeft u zelf een idee voor een fondswervende activiteit voor het Tania Leon
Studiefonds? Leuk! Laat het ons weten per e-mail: tanialeonstudiefonds@gmail.com
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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 begunstiger op. Ga
naar youbedo.com en roep familie en vrienden op hetzelfde
te doen. En natuurlijk niet alleen aan het einde van het jaar!
deze link helpt u op weg naar YouBeDo

CBF keurmerk en ANBI
Het Tania Leon Studiefonds is een bij de belastingdienst
geregisteerde ANBI en is een door het CBF erkend goed
doel. De CBF erkenning is voor u een garantie dat we
voldoen aan de regels en voorwaarden van goede
doelen. De ANBI status maakt het voor u mogelijk uw gift
aan ons fonds af te trekken van de belasting.
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