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In 2019 hebben we de 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. 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 
de toekomst waar te maken.

In 2019 heeft REAP met de bijdragen van het Tania Leon Studiefonds 
25 studentes begeleid.

Het Bestuur van het Tania Leon Studiefonds in 2019:

Liesbeth van der Hoogte, voorzitter
Gaby Baaijens, algemeen lid
Suzanne Schouten, algemeen lid
Susanne Engelhardt, algemeen lid
Eveline de Jong, penningmeester
Chantal de Boer, algemeen lid

Dit is een samenvatting, het volledig jaarverslag vindt u op de website: www.tanialeonstudiefonds.nl



Staat van baten en lasten over 2019

De inkomsten waren ruim 10% lager dan begroot, waarmee de dalende 
tendens van de afgelopen jaren bevestigd wordt. In het licht van deze 
teruglopende inkomsten van het fonds is het bestuur een discussie gestart 
over de toekomst van het Tania Leon Studiefonds. In 2020 zal de uitwerking 
hiervan verder vorm krijgen.

Het positieve resultaat over 2019 van €  2.508 
wordt ten gunste gebracht van de reserve van 
de stichting. Omdat de verwachting is dat de 
opbrengst van fondsenwerving in 2020 
aanzienlijk lager zal zijn, wordt hiermee een 
kleine buffer gecreëerd, zodat de bijdragen aan 
REAP geleidelijk afgebouwd kunnen worden.

De kascommissie, bestaande ui t oud-
bestuursleden Maaike Blom en Hanny Rennen, 
heeft een goedkeurende verklaring bij de 
jaarrekening 2019 afgegeven. 

Bedragen in € Realisatie 2019 Begroot 2019 Realisatie 2018

Baten

Eigen fondswerving 35.691 40.000 36.690

Overige baten 3 15 6

Som der baten 35.694 40.015 36.696

Lasten

Besteed aan doelstelling 32.000 37.155 36.000

Communicatie REAP 0 215 0

Werving baten 116 1.150 277

Beheer en administratie 1.070 1.495 1.049

Som der lasten 33.186 40.015 37.326

Batig saldo 2.508 0 -630
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Ontwikkelingen bij Partnerorganisatie REAP

In 2018 was de politieke context van REAP’s werk veranderd. Eind 2017 had 
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. De volgende twee wijzigingen zijn 
van toepassing op de begeleiding van de studenten. 

Sinds 2019 selecteert REAP nieuwe studenten, aan wie zij begeleiding wil 
aanbieden, niet meer op de rurale middelbare scholen. Er wordt nu een 
keuze gemaakt uit de studentes die al staan ingeschreven aan een 
universiteit en een studiebeurs van NSFAS toegezegd hebben gekregen. De 
criteria voor de keuze, zoals inkomen van de ouders, zijn ongewijzigd. 

Verder heeft REAP besloten zich op een beperkter aantal universiteiten en 
instellingen voor hoger beroepsonderwijs te concentreren, zodat ook 
academische begeleiding nu kan worden aangeboden. De keuze wordt 
gemaakt op basis van kwaliteit en diversiteit aan die universiteit, om goede 
kansen op de arbeidsmarkt te bieden.
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Activiteiten

Op 30 juni vond onze traditionele 
sponsorwandeling voor de 10e 
en tevens laatste keer plaats; we 
volgden een route langs het Gein 
en het Amsterdam-Rijnkanaal van 
Abcoude naar Weesp . We 
wandelden deze warme dag 
€  1.181 bij elkaar. Tijdens de 
p a u z e b i j F o r t N i g t e v e c h t 

bedankte Liesbeth van der Hoogte, voorzitter van het Studiefonds, Hanny 
Rennen en Nini van Driel voor hun jarenlange inzet bij de organisatie van de 
sponsorwandeling. In de 10 jaar hebben we met 143 km een bedrag van €
 17.137 bij elkaar gelopen. 

Op zondag 31 maart organiseerde 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. 

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 voor ons het 
geweldige bedrag van €  1.231,66 hebben 

opgeleverd. Het is 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. 

In 2019 waren de inkomsten via de boeken-
bestelsite 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. 
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