Tania Leon Studiefonds
Jaarplan 2020
Investeren in de toekomst van
Zuid-Afrikaanse jonge vrouwen

De activiteiten beschreven in dit jaarplan 2020 zullen een bijdrage leveren aan de algemene doelstellingen van het Tania Leon Studiefonds en zijn mede gebaseerd op het MJP 2018-2021, de veranderende
context in Zuid-Afrika en de ontwikkeling van de fondsenwerving in Nederland.

1. Opleidingskansen voor jonge Zuid-Afrikaanse vrouwen
De samenwerking met REAP heeft zich bewezen en zal ook in 2020 de basis van ons werk zijn.
Door de ontwikkelingen in Zuid-Afrika - gewijzigde regelgeving voor de administratie van
studiebeurzen - heeft REAP een aantal strategische beleidswijzigingen doorgevoerd. De
belangrijkste veranderingen betreffen: (1) de selectie van de studenten voor begeleiding door
REAP vindt pas plaats als zij al aangenomen zijn aan een universiteit en een studiebeurs
toegezegd hebben gekregen en (2) de concentratie op een beperkt aantal specifiek geselecteerde
universiteiten. REAP heeft die goed onderbouwd. De specifieke steun van het Tania Leon
Studiefonds verandert daardoor echter niet wezenlijk, die bijdrage wordt nog steeds gebruikt
voor de begeleiding van studentes.
Activiteiten:
* monitoren van de vooruitgang;
* dialoog over de beleidswijzigingen bij REAP;
* per 1 december 2020 de bijdrage voor 2021 vastleggen en projectaanvraag
beoordelen.
Resultaten:
* 20 studentes krijgen begeleiding om hun studie succesvol voort te zetten en af te
ronden.

2. Fondsenwerving
Het bedrag aan donaties aan het fonds is in het afgelopen jaar teruggelopen en ook de opbrengst
van acties is relatief gering. Vanaf het jaar 2020 zullen de inkomsten fors achteruitgaan, omdat
een legaat dat de afgelopen 9 jaren € 15.000 per jaar opbracht, per 2020 eindigt. De
overblijvende inkomsten bestaan voornamelijk uit de vaste bijdragen van donateurs die vele jaren
betrokken zijn bij het fonds. Ook hier zien we een aanzienlijke terugloop in donaties. Tegelijkertijd
is het moeilijk gebleken nieuwe doelgroepen aan te spreken en nieuwe vormen van
fondsenwerving te ontwikkelen, mede gezien de beperkte mogelijkheden van een kleine
organisatie die draait op de inzet van vrijwilligers.
We hebben, na consultatie met de steungroep, besloten om het Tania Leon Studiefonds te
beëindigen in 2021, het jaar waarin we 35 jaar bestaan. We zullen nog een periode doorgaan als
‘slapende stichting’, om de gecommitteerde bijdragen van de huidige donateurs nog te kunnen
inzetten voor de doelstelling. Dit betekent ook dat we in 2020 niet meer proactief zullen zijn t.b.v.
fondsenwerving en het werven van nieuwe donateurs.
Activiteiten:
* faciliteren van eventuele individuele sponsoracties van donateurs en geïnteresseerden;
* onderhouden van de website, e-nieuwsbrieven en Facebook;
* onderhouden van bestaande netwerk donateurs.
Resultaten:
* we streven naar een bedrag van € 16.000 inkomsten door fondswerving.

3. Publieksbetrokkenheid
Deze doelstelling is en blijft een belangrijke basis voor fondsenwerving, maar heeft ook als doel
om mensen te informeren over Zuid-Afrika en de uitdagingen waar men in de post-apartheid era
voor staat, in het bijzonder op het terrein van onderwijs en vrouwenrechten. De website en de enieuwsbrief spelen daarin een belangrijke rol. Wij zullen deze daarom in 2020 blijven
onderhouden.
Activiteiten:
* website regelmatig actualiseren, met nieuws gerelateerd aan de doelstelling;
* bestaande donateurs en geïnteresseerden regelmatig informeren;
* organiseren van documentatieproject over 35 jaar Tania Leon Studiefonds, af te ronden
in 2021;
* voorbereidende werkzaamheden voor jubileum/eind event in 2021.
Resultaten:
* digitale nieuwsbrief verschijnt 2-3 keer per jaar / papieren versie 1x per jaar;
* website: regelmatige updates;
* uitgewerkt plan van aanpak voor documentatieproject over 35 jaar Tania Leon
Studiefonds;
* uitgewerkt plan van aanpak voor jubileum/ eind event in 2021.

4. Organisatie
Het fonds is een kleine organisatie die geheel op een bestuur van vrijwilligers draait. Onze
structuur en de wijze waarop we rekenschap afleggen zijn desalniettemin professioneel en
geschikt voor een efficiënt managen van het studiefonds. De relatie met REAP is gericht op
samenwerking en informatie-uitwisseling over de activiteiten in Zuid-Afrika, waarin het
verantwoorden van de door REAP bestede fondsen centraal staat. Daarnaast zal in 2020 vorm
worden gegeven aan de transitie en besluitvorming over de slapende stichting.
Activiteiten:
* relatie onderhouden met REAP, projectaanvraag beoordelen, jaarrapporten en
evaluaties van de resultaten van de studentes evalueren1;
* de financiële administratie van donateurs en de baten onderhouden, met inachtneming
van de criteria voor goede doelen (ANBI/CBF);
* jaarverslag publiceren, met activiteiten, resultaten en financieel verslag;
* plan van aanpak opstellen voor slapende stichting;
* formele afsluiting en jubileum 2021 voorbereiden.
Resultaten:
* jaarrapporten en verslagen goedgekeurd en op de website geplaatst;
* we streven naar een maximum van 6% organisatiekosten;
* plan van aanpak voor slapende stichting gereed.
* plan voor documentatie 35 jaar Tania Leon Studiefonds en afsluiting.

1

We ontvangen van REAP informatie over de voortgang van de studentes, veel van die informatie is uiteraard confidentieel en
niet geschikt voor publicatie.

