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Voorwoord
Het Tania Leon Studiefonds heeft in 2017 de grote lijnen uitgezet voor een
nieuw Meerjarenplan (MJP 2018-2021). Dit verslag heeft betrekking op de
activiteiten van 2019.
We hebben de voor 2019 geplande fondsenwervende activiteiten allemaal
kunnen uitvoeren: de inmiddels legendarische sponsorwandeling, de tweede
editie van de zangworkshop en de unieke samenwerking met studievereniging
Djembé. Deze activiteiten hebben weer een mooi bedrag voor het fonds
opgeleverd. Ook mochten wij dit jaar twee nieuwe bestuursleden
verwelkomen: Eveline de Jong als nieuwe penningmeester en Chantal de Boer
als algemeen lid.
In 2019 heeft het Tania Leon Studiefonds door acties en donaties een
totaalbedrag van € 35.691 opgehaald. Daarmee kan onze partnerorganisatie
REAP 20 studentes ondersteunen in 2020.
In 2019 heeft REAP met de bijdragen van het Tania Leon Studiefonds
25 studentes begeleid.
In het licht van de teruglopende inkomsten van het fonds en de veranderende
omstandigheden, is het bestuur een discussie gestart over de toekomst van
het Tania Leon Studiefonds. In dit verslag wordt kort de richting van deze
discussie beschreven. In 2020 zal dit verder vorm krijgen.
Wij bedanken alle donateurs en iedereen, die op enige andere wijze het Tania
Leon Studiefonds steunde, voor het vertrouwen en de bijdragen. Dankzij uw
steun kunnen we kansarme Zuid-Afrikaanse vrouwen blijven steunen om hun
ambities voor een nieuwe toekomst waar te maken.
Het Bestuur van het Tania Leon Studiefonds
Liesbeth van der Hoogte
Gaby Baaijens
Suzanne Schouten
Susanne Engelhardt
Eveline de Jong
Chantal de Boer
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Bestuurlijk verslag 2019
Visie en Doelstellingen van het Tania Leon Studiefonds
Alle vrouwen in Zuid-Afrika, ook vrouwen afkomstig van het platteland, kunnen hun
recht op goed en hoger onderwijs verwezenlijken en hebben gelijke kansen die
succesvol af te ronden. Zo kunnen zij hun persoonlijke ambities waarmaken en
bijdragen aan een rechtvaardige samenleving.
Het Tania Leon Studiefonds wil daar een bijdrage aan leveren door het verkleinen
van de achterstandspositie van kansarme vrouwen.
Wij doen dat door:
1. Fondsenwerving in Nederland t.b.v. studentes in Zuid-Afrika.
2. Bijdragen aan de positie van Zuid-Afrikaanse vrouwen door steun te bieden
bij een universitaire opleiding of hogere beroepsopleiding.
3. Het bevorderen van betrokkenheid van mensen in Nederland bij de ZuidAfrikaanse samenleving en hen hieromtrent informeren.
4. Managen van de stichting Tania Leon Studiefonds om bovenstaande
doelstellingen te kunnen realiseren.
De Stichting
Het Tania Leon Studiefonds is als stichting in 1986 opgericht en is ingeschreven bij
het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer
41205918.
De belastingdienst heeft het Tania Leon Studiefonds aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent voor donateurs dat zij hun giften fiscaal in
aftrek kunnen brengen. Verder betaalt de stichting geen schenkings- en/of
erfbelasting. Het RSIN (fiscale nummer) van het Studiefonds is 816050892.
De normen waarop het CBF doorlopend toets zijn in 2017 aangepast en worden
jaarlijks getoetst. Het Tania Leon Studiefonds heeft het predicaat “Erkend goed doel”
behouden. Meer informatie daarover is te vinden op www.cbf.nl.
Het Bestuur in 2019
Het is ons gelukt het bestuur tot 6 leden uit te breiden. 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, met name op het gebied van communicatie. Suzanne Schouten
heeft aangekondigd begin 2020 te zullen stoppen als bestuurslid en (weer) als lid van
de steungroep beschikbaar zijn.
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Einde 2019 was de samenstelling als volgt:
Liesbeth van der Hoogte
voorzitter
Gaby Baaijens
algemeen lid
Eveline de Jong
penningmeester
Suzanne Schouten
algemeen lid
Susanne Engelhardt
algemeen lid
Chantal de Boer
algemeen lid
We zijn ook heel blij dat we weer een beroep konden doen op de steungroep en de
expertise van hun leden. Net als in eerdere jaren bestond de steungroep in 2019 uit
Nini van Driel, Hanny Rennen en Lia Castelein.
Het bestuur vergaderde in 2019 vijf keer:
13 februari, 10 april, 5 juni, 5 september, 7 november.
Daarnaast hadden we op 22 februari een overleg met de steungroep over de toekomst
van het Tania Leon Studiefonds. We spraken over nieuwe ideeën en mogelijkheden
voor fondsenwerving, en over de toekomst van het fonds. Het blijkt moeilijk om het
donateurs bestand uit te breiden en te verjongen en aandacht te houden voor de
specifieke doelstelling en Zuid-Afrika. We bespraken de mogelijkheden voor
samenwerking of fusie met andere organisaties of alternatieven voor afronding van het
fonds. Het bestuur is aan de slag gegaan om ideeën en suggesties verder te
onderzoeken.
Op 8 september vergaderde het bestuur in Amsterdam met Russell Davies, directeur
van onze partnerorganisatie REAP. Ook tijdens deze bijeenkomst was de toekomst van
de partnerorganisaties REAP en het Tania Leon Studiefonds onderwerp van het
gesprek. Op 9 september hebben we samen met Russell en bezoek gebracht aan het
Afrika Huis in Amsterdam en daarmee contact gelegd tussen REAP en deze organisatie.
Ambassadeur
Schrijver en presentator Adriaan van Dis heeft als ambassadeur zijn naam aan het
Tania Leon Studiefonds verbonden. Zijn steun ziet het bestuur als een stimulans voor
anderen om zich te verbinden aan het fonds.
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Activiteiten en resultaten 2019
Fondsenwerving
We hebben de voor 2019 geplande fondsenwervende activiteiten allemaal kunnen
uitvoeren.
*De zangworkshop

Op zondag 31 maart initieerde Alma Schiphorst, een van
onze trouwe donateurs, samen met haar koorgenoten voor
de tweede keer een zangworkshop. Met 19 zangeressen en
zangers studeerden we weer een paar prachtige liederen uit
verschillende werelddelen. Deze heerlijke middag samen
leverde een mooi netto bedrag op van € 884,65.
*De sponsorloop

Op 30 juni werd voor de tiende keer de sponsorwandeling georganiseerd, een route
langs de Gein en het Amsterdam-Rijnkanaal, van Abcoude naar Weesp. 16 mensen
wandelden een mooi bedrag van € 1.181 bij elkaar. Met deze opbrengst kan het Studiefonds voor bijna een heel jaar een meisje in Zuid-Afrika een hogere opleiding laten
volgen.
Tegelijkertijd hebben we een leuke en gezellige dag gehad. Het was tevens de laatste
sponsorwandeling die Hanny Rennen, steeds met ondersteuning van Nini van Driel,
voor het fonds organiseerde. Tijdens de pauze bij Fort Nigtevecht bedankte Liesbeth
van der Hoogte, voorzitter van het Studiefonds, Hanny en Nini voor hun inzet.
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*Samenwerking met Djembé

In het studiejaar 2018-2019 heeft de Utrechtse
studievereniging Djembé fondsenwervende acties gevoerd
voor het Tania Leon Studiefonds. We waren heel blij met
het initiatief en de georganiseerde activiteiten, die het
geweldige bedrag van € 1.231,66 opgeleverd hebben. Het
hoort bij het beleid van Djembé dat de vereniging elk jaar een ander doel kiest. Voor
het Tania Leon Studiefonds betekent het dat de samenwerking met Djembé helaas tot
2019 beperkt is.
*Andere activiteiten
In 2019 waren de inkomsten door YouBeDo.com € 36,68. Het is en blijft een zeer
bescheiden bedrag, maar het levert ook wat bekendheid op. Bovendien is het een
manier van fondsenwerving die weinig tijdsinvestering
van het fonds vraagt.

In 2019 waren er 20 donateurs met een verklaring voor een periodieke gift. Het
gebruik van een dergelijke verklaring heeft voor het fonds als voordeel dat, voor
tenminste 5 jaren, een bepaalde zekerheid van inkomsten bestaat. Voor de donateur
is het voordeel van de verklaring, dat de donaties op grond van de overeenkomst
onbeperkt aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Dat betekende in sommige
gevallen dat donateurs het belastingvoordeel aan het fonds hebben “doorgegeven”
door hun donatie te verhogen.
In het jaarplan 2019 hadden we het voornemen geformuleerd een plan van aanpak te
ontwikkelen om bedrijven en/of vermogensfondsen te werven voor fondsen of
mogelijkheden te identificeren om jongeren, met name studenten, voor het Tania Leon
Studiefonds te interesseren. N.a.v. de vergadering met de steungroep hebben we deze
activiteit omgebogen en tijd geïnvesteerd in het inventariseren en analyseren van de
mogelijkheden voor samenwerking en/of fusie met andere organisaties.
In 2019 heeft het Tania Leon Studiefonds door acties en donaties een totaal bedrag
van € 35.691 opgehaald. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2018 (€ 36.690).
Bovendien moeten we helaas constateren dat we daarmee de geplande € 40.000 niet
gehaald hebben.
Een belangrijk deel van het bedrag is afkomstig uit een donatie van een stichting
opgericht bij uiterste wilsbeschikking. De mooie jaarlijkse bijdrage van € 15.000 uit
deze nalatenschap ontvingen we in 2019 voor de laatste keer. We zijn de stichting zeer
dankbaar voor deze enorme steun gedurende 9 jaar. Voor het Tania Leon Studiefonds,
en daarmee indirect voor REAP, betekent het dat de inkomsten volgend jaar naar
verwachting aanzienlijk lager zullen uitvallen.
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Bijdragen aan de positie van vrouwen in Zuid-Afrika
Zoals ook in eerdere jaren levert het fonds een financiële bijdrage aan het
onderwijsprogramma van REAP, onze partner in Zuid-Afrika.
REAP maakt zich sterk voor toegang tot onderwijs voor kansarme jongeren van arme
families uit rurale gebieden. REAP heeft o.a. een programma voor de begeleiding van
studenten en zo hun kansen op een succesvolle afronding van hun studie te vergroten.
Conform de missie van het Tania Leon Studiefonds wordt onze bijdrage specifiek
gebruikt voor de steun aan studentes afkomstig van het platteland.
Voor 2019 hebben we € 36.000 kunnen bijdragen aan het werk van aan REAP,
dankzij de giften van onze donateurs in 2018.

Hiermee heeft REAP 25 studentes kunnen begeleiden voor de volgende studies:
Onderwijs/leerkracht:
4
Science:
2
Medische beroepen:
6
Rechten
2
Management en handel
4
Psychologie
3
Sociale Wetenschappen
4
Van deze groep zijn 4 studentes succesvol afgestudeerd, 13 studentes hebben
voldoende examens gehaald om door te gaan naar het nieuwe studiejaar. 7 studentes
hebben niet alle examens gehaald, maar kunnen wel door naar het nieuwe studiejaar.
1 studente heeft het niet gehaald maar zal het studiejaar herhalen. In totaal is dat een
prachtig resultaat, waarvoor REAP het Tania Leon Studiefonds, en in het bijzonder de
donateurs zeer dankbaar is.
Eind 2019 hebben we een bedrag van € 32.000 kunnen overmaken, resultaat van de
fondsenwerving in 2019. Hiermee kan REAP 20 studentes ondersteunen in 2020.
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Betrokkenheid bevorderen en informeren
De website is voor het Tania Leon Studiefonds het belangrijkste middel geworden om
te informeren over de activiteiten van REAP, de actualiteit in Zuid-Afrika en onze eigen
activiteiten. Zo stond bijvoorbeeld de samenvatting van het jaarverslag 2018 sinds juni
op onze website. Door de communicatie met onze achterban voornamelijk via onze
website te onderhouden kunnen we aanzienlijke kosten besparen.
Een deel van onze donateurs is (nog) niet digitaal aan ons verbonden. We zullen
daarom voorlopig nog papieren nieuwsbrieven blijven sturen aan degenen die daar prijs
op stellen. Nieuwe donateurs en giftgevers zullen vooral via de website en enieuwsbrieven worden geïnformeerd.
In 2019 is 1 nieuwsbrief gemaakt. Daarvan is, naast de digitale versie per e-mail, ook
een papieren versie verstuurd.
Onze organisatie
De goede samenwerking met REAP biedt ons de mogelijkheid onze fondsen effectief
en efficiënt in te zetten ten bate van onze doelgroep – namelijk studentes uit arme
families. Met REAP hebben we een goede, professionele en regelmatige communicatie.
Dat omvat allereerst het beoordelen en goedkeuren van het projectplan en de
rapportage van REAP. Daarnaast hebben we regelmatig overleg om elkaar op de
hoogte te brengen van onze activiteiten en uitdagingen.
We zijn trots op het feit dat we de kosten voor administratie en fondsenwerving
wederom laag hebben kunnen houden. In 2019 zijn de kosten voor fondsenwerving
minder dan € 116,- en de totale overheadkosten slechts 3,32% van de totale baten. Dit
kostenniveau ligt ver onder de door het CBF gehanteerde richtlijnen.
Partnerorganisatie REAP
REAP heeft als missie om kansarme jongeren, jongens en meisjes uit arme gezinnen uit
rurale gebieden toegang tot hoger onderwijs te bieden. 1 REAP ondersteunt hen op
verschillende manieren om de studie succesvol af te ronden om zo een basis te leggen
voor hun toekomst in Zuid-Afrika. Tijdens de studie heeft iedere student/e een mentor
die hen persoonlijk ondersteunt en feedback geeft. Verder biedt REAP verschillende
workshops aan voor kennis en sociale vaardigheden om zich staande te houden aan de
universiteit en in de stad, waaronder financiële, taal- en computervaardigheden en
informatie over de arbeidsmarkt en solliciteren.
Daarnaast zorgt REAP voor contacten met relevante organisaties en organiseert
regelmatig netwerkbijeenkomsten met de alumnivereniging van oud REAP-studenten.
Daardoor krijgen de huidige studenten toegang tot personen die voor hen rolmodellen
kunnen zijn en eventueel tot mentoren voor hun entree op de arbeidsmarkt.
1

Onze fondsen worden echter alléén aan studentes besteed.
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In 2018 is de politieke context van REAP’s werk veranderd. Eind 2017 heeft Jacob
Zuma, de toenmalige leider van het ANC, en tot februari 2018 ook president, gratis
algemeen hoger onderwijs aangekondigd. Met deze op zich positieve beslissing kwam
hij tegemoet aan de eisen van de studentenprotesten. De implementatie daarvan kwam
op het bordje van de nieuwe regering en verliep niet zonder problemen. Het studiejaar
2018/2019 was het eerste jaar waarin het nieuwe overheidsbeleid volledig werd
uitgevoerd.
Voorheen kon REAP beurzen aanvragen en administreren voor de door hen
geselecteerde studenten uit arme rurale gezinnen. In het nieuwe systeem moeten alle
aanvragen direct door studenten bij de overheidsinstantie die studiefinanciering
verstrekt (NSFAS) worden aangevraagd. REAP heeft haar professionaliteit getoond
door snel en strategisch op de veranderingen van de politiek rond studiebeurzen in te
spelen. REAP selecteert nieuwe studenten aan wie zij begeleiding aanbiedt niet meer
vanaf de rurale middelbaren scholen, maar uit de groep van studentes en studenten die
al zijn ingeschreven aan een universiteit en een studiebeurs van NSFAS toegezegd
hebben gekregen.
Bovendien heeft REAP besloten zich op een beperkter aantal universiteiten en
instellingen voor hoger beroepsonderwijs te concentreren om goede en succesvolle
begeleiding te kunnen garanderen. Daarbij gaat het om instellingen waar zwarte
studenten niet de minderheid zijn en waarvan de kwaliteit hoog genoeg is om goede
kansen te hebben op de arbeidsmarkt.
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REAP resultaten 2019
In 2019 ondersteunde REAP 511 studenten, afkomstig uit alle 9 Zuid-Afrikaanse provincies. Ze studeerden aan 16
verschillende universiteiten en (technische) hogescholen, in een grote diversiteit van studierichtingen. Alle studenten
komen uit rurale, arme en kansarme families (het maximum inkomen op jaarbasis is R122,000 : plm € 5.800).
De universiteiten zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Universiteit van Witwatersrand
Universiteit van Johannesburg (UJ)
Universiteit van Pretoria
Technische Universiteit van Tshwane University of Cape Town
Western Cape Universiteit (UWC)
Universiteit van Stellenbosch
Technische Universiteit van Cape Peninsula
Universiteit van Kwa-Zulu Natal (UKZN)

•
•
•
•
•
•
•

Technische Universiteit van Durban
Universiteit van Free State (UFS)
Centrale Technische Universiteit (CUT)
Rhodes Universiteit
Nelson Mandela Metropolitan Universiteit
(NMU)
North West Universiteit (Mafikeng)
Sefakho Makghato Universiteit (Health Sciences)

Sinds 2019 rekruteert REAP nieuwe studenten direct van 6 onderwijsinstituten: UWC, UKZN, NMU, UFS, UJ &
CUT.
REAP besteedt veel aandacht aan diversiteit in de organisatie, zoals met betrekking tot leeftijd,
etniciteit en vrouwen en mannen. In 2019 had REAP een staf van ongeveer 29 mensen. Een aantal
daarvan werd zelf ooit als student ondersteund door REAP.
Naast het hoofdkantoor in Kaapstad zijn er kleine kantoren in 3 regio’s. De staf in de regio’s is
vooral verantwoordelijk voor de begeleiding van de studenten van de verschillende universiteiten,
verdeeld over het land.
Voor meer (Engelstalige) informatie: www.reap.org.za.
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Donateurs in 2019
Aantal donateurs begin 2019 (1)

76

Aantal donateurs eind 2019

70

Bijdrage uit nalatenschap fonds (2)

1

(1) Dit zijn zowel vaste donateurs als incidentele giftgevers.
(2) In overeenstemming met de eisen van het CBF maken we apart melding van
nalatenschappen.
Donaties
In 2019 heeft het Tania Leon Studiefonds door acties en donaties een totaal bedrag
van € 35.691 opgehaald. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2018 (€ 36.690) en
ligt helaas onder het in de begroting geplande bedrag van € 40.000.
Een belangrijk deel van de opbrengsten van het fonds is afkomstig uit een donatie van
een stichting opgericht bij uiterste wilsbeschikking. In 2019 heeft deze stichting de
laatste jaarlijkse bijdrage van € 15.000 gedaan. Dit betekent dat de verwachte totale
inkomsten van het fonds in 2020 aanzienlijk lager zullen zijn.
Gedurende 2019 is een aantal vaste donateurs weggevallen, omdat zij (vaak na hun
pensionering) de bijdrage niet meer kunnen opbrengen. Aan de andere kant speelt ons
de toenemende concurrentie op de goede doelen markt parten en de afnemende
interesse om zich als donateur voor een langere termijn te binden aan een goed doel.
Al met al is dit een context die ons dwingt over de toekomst van het fonds en mogelijke
alternatieven na te denken.
Conclusies
We kijken met gemengde gevoelens terug op het verslagjaar. Enerzijds zijn we tevreden
met een mooi resultaat, hoewel iets lager dan begroot, waarmee in 2020 weer een
groep studentes kunnen worden begeleid. Anderzijds zien we dat het in de huidige
context voor een kleine stichting heel moeilijk is om de inkomsten op peil te houden.
Die trend was al langer zichtbaar en om die reden hebben we in 2019 nagedacht over
de toekomst van het fonds. In 2020 zullen die ideeën worden uitgewerkt en zo spoedig
mogelijk gedeeld worden met de donateurs.
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Jaarrekening 2019
Grondslagen voor de financiële verslaglegging
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De waarderingsgrondslagen zijn toegepast op basis van historische kosten en volgen
de Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen.
Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Overige activa en passiva
Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen donaties/ giften/
overige baten en alle hiermee verbonden bestedingen, kosten en andere aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten.
Winsten worden slechts verantwoord, voor zover zij op de balansdatum zijn
verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden vóór het einde van het
boekjaar worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
Financiële baten en lasten
De onder de Overige baten opgenomen financiële baten en lasten betreffen van derden
ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.
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Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)
Activa
(bedragen in €)
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal

Passiva
(bedragen in €)
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Totaal

31-12-2019

31-12-2018

1
5.277
5.278

2
2.768
2.770

31-12-2019

31-12-2018

2.000
3.278
5.278

2.000
770
2.770

Staat van baten en lasten over 2019
(bedragen in €)
Baten:
Baten uit eigen fondswerving
Overige baten
Som der baten

Realisatie 2019

Begroting 2019

Realisatie2018

35.691
3
35.694

40.000
15
40.015

36.690
6
36.696

32.000
0
116
1.070
33.186

37.155
215
1.150
1.495
40.015

36.000
0
277
1.049
37.326

2.508

0

-630

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Communicatie partnerorganisatie
Werving baten
Beheer en administratie
Som der lasten
Batig saldo

Resultaatbestemming
Het resultaat over 2019 van € 2.508 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve van de stichting.
De bestemmingsreserve zal in 2020 besteed worden aan de doelstelling.
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Toelichting op de balans per 31 december 2019
Activa
Vlottende activa
Vorderingen
(bedragen in €)
Bankrente ABN spaarrekening
Totaal
Liquide middelen
(bedragen in €)
ABN, rekening-courant
ABN, spaarrekening
Triodos, rekening-courant
Totaal
Passiva
Reserves
(bedragen in €)
Continuïteitsreserve *
Bestemmingsreserve boekjaar **
Stand per 31-12

31-12-2019
1
1

31-12-2018
2
2

31-12-2019
666
3.282
1.329
5.277

31-12-2018
75
1.947
746
2.768

2019
2.000
3.278
5.278

2018
2.000
770
2.770

* Het bestuur streeft naar het aanhouden van een continuïteitsreserve van minimaal 1,5 maal de
begrote beheer- en administratiekosten om ingeval van tegenvallende baten de organisatie te kunnen
laten voortbestaan.
** Het resultaat over 2019 is aan de bestemmingsreserve toegevoegd en zal in 2020 besteed worden
aan de doelstelling.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
(bedragen in €)
Donaties en giften
Activiteiten *
Totaal

2019
33.518
2.173
35.691

2018
35.319
1.372
36.690

2019
3

2018
6

2019
32.000
32.000

2018
36.000
36.000

2019
0

2018
0

2019
116

2018
277

* Dit betreft de opbrengst van de zangworkshop en de opbrengst van de sponsorwandeling.

Overige baten
(bedragen in €)
Rentebaten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
(bedragen in €)
Ondersteuning REAP
Totaal
Communicatie partnerorganisatie
(bedragen in €)
Kosten communicatie
Werving baten
(bedragen in €)
Kosten eigen fondsenwerving

Onder deze post vallen de kosten voor communicatie en publiciteit en de kosten voor de
sponsorloop en de zangworkshop.

Beheer en administratie
(bedragen in €)
Kosten beheer en administratie**
Accountantskosten/ Kosten kascommissie
Totaal

2019
1.070
0
1.070

2018
1.049
0
1.049

** Onder deze post vallen bestuurskosten, kosten voor de postbox, bankkosten en de kosten van
het CBF.
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Toelichting lastenverdeling
Besteed aan doelstellingen:
(bedragen in €)
Ondersteuning REAP
Totaal

Totaal
2019
32.000
32.000

Begroot
2019
37.155
37.155

Totaal
2018
36.000
36.000

In 2019 is minder besteed dan begroot door tegenvallende opbrengsten uit donaties
en acties.
Kosten werving baten/beheer:
(bedragen in €)
Kosten communicatie partnerorganisatie
Kosten t.b.v. eigen fondswerving
Kantoor- en algemene kosten
Kosten kascommissie
Totaal

Totaal
2019
0
116
1.070
0
1.186

Begroot
2019
215
1.150
1.495
0
2.860

Totaal
2018
0
277
1.049
0
1.326
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
Bestemming

Ondersteuning studentes via REAP

Doelstelling Kosten werving baten

Kosten be- Totaal 2020
heer/ administratie

32.000

32.000
=
96,42%

Communicatie met
partnerorganisatie
REAP

0

Communicatie en
publiciteit

Kosten acties

0
=
0,00%

15

15
=
0,05%

101

101
=
0,30%

Kosten vrijwilligers

450

450
=
1,36%

CBF

259

259
=
0,78%

Kantoor- en algemene kosten

361

361
=
1,09%

1.070
=
3,23%

33.186
=
100%

Totaal

32.000
=
96,42%

116
=
0,35%
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In dit schema refereert de Doelstelling aan de statutaire doelstellingen van het Tania
Leon Studiefonds:
A. Het werven van fondsen voor studiefinanciering en andere ondersteuning van
kansarme Zuid-Afrikaanse vrouwen voor het volgen van een universitaire
opleiding/hogere beroepsopleiding in hun eigen land.
B. Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van Zuid-Afrikaanse vrouwen
middels een opleiding.
C. Het bevorderen van de daadwerkelijke betrokkenheid van Nederlanders bij de
ontwikkeling van de Zuid-Afrikaanse samenleving.
D. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande – in de ruimste zin genomen –
in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.
Uit dit schema blijkt duidelijk dat ruim 96% van alle bestedingen direct besteed wordt
aan het laten studeren van kansarme vrouwen uit achterstandsgebieden in Zuid-Afrika.
De overige posten kunnen als volgt nader worden toegelicht:
Communicatie met partnerorganisatie REAP: omvat de kosten die verband houden
met het onderhouden van het contact met REAP.
Communicatie en publiciteit: omvat drukwerk, enveloppen en postzegels en
onderhoud van de website. Deze kosten kunnen worden gezien als kosten besteed aan
de doelstellingen.
Kosten acties: omvat de directe kosten voor de sponsorwandeling en de
zangworkshop in 2019.
Kosten vrijwilligers: omvat de jaarlijkse bijdrage voor lidmaatschap van de
vrijwilligerscentrale, de vrijwilligersbijdrage aan de bestuursleden en kosten voor
bestuursvergaderingen.
CBF: omvat de kosten voor de CBF-erkenning.
Kantoor- en algemene kosten: omvat de kosten voor bankrekeningen, de postbox en
diverse overige kosten.
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BEGROTING 2020
Staat begroting van baten en lasten 2020
Baten:
Baten uit eigen fondswerving
Donaties en giften
Opbrengsten acties

16.000
0

Overige baten
Rentebaten

0

Som der baten

16.000

Lasten:
Ter besteding aan doelstelling
Beurzen en begeleidingstrajecten voor REAP
Communicatiekosten partnerorganisatie

18.000
0

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving (folders, website, etc.)

300

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Kosten vrijwilligers
Kascommissie
CBF

350
500
0
300

Som der lasten
Resultaat

1.450
-3.450
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