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Dit jaarplan is een weerslag van het besluit om het Tania Leon Studiefonds te beëindigen. In 2021 zal het 
35-jarig jubileum tevens de afsluiting zijn.  
De activiteiten in dit jaarplan zullen daarom niet meer bijdragen aan alle doelstellingen van het Tania 
Leon Studiefonds. We stoppen de actieve fondsenwerving en de publieksbetrokkenheid zal naast 
informatie over de ontwikkelingen in Zuid-Afrika vooral in het teken staan van het jubileum en sluiting. 
 
 
1. Opleidingskansen voor jonge Zuid-Afrikaanse vrouwen 
 

De samenwerking met REAP heeft zich bewezen en zal ook in 2021 de basis van ons werk zijn. 
Door de ontwikkelingen in Zuid-Afrika - gewijzigde criteria en regelgeving voor de administratie 
van studiebeurzen door de overheidsinstantie NSFAS en de veranderde donateursmarkt - heeft 
REAP een aantal strategische beleidswijzigingen doorgevoerd. REAP zal vanaf dit jaar het 
zwaartepunt van het werk verleggen naar beroepsonderwijs en geen nieuwe studenten voor 
universitaire opleidingen meer selecteren. De studenten die nu in het universitaire programma 
zitten zullen echter begeleid en ondersteund worden tot ze de studie hebben afgerond. Daarnaast 
is de begeleiding aangepast aan de moeilijke omstandigheden die door Covid-19 zijn ontstaan. 
De activiteiten zullen vooralsnog online uitgevoerd worden. Juist op het gebied van omgang met 
moderne media hebben jonge vrouwen uit rurale gebieden vaak een achterstand. De begeleiding 
door REAP is daarom des te belangrijker geworden.  

  
 De specifieke steun van het Tania Leon Studiefonds verandert daarmee niet. Met onze fondsen 
zullen ook in 2021 jonge vrouwen worden begeleid om hun kansen op het succesvol doorlopen 
en afronden van een universitaire studie te vergroten. Gezien de kleinere bijdrage van het Tania 
Leon Studiefonds kunnen minder studentes worden begeleid.  
 
 
Activiteiten:  
* monitoren van de voortgang; 
* dialoog over de beleidswijzigingen bij REAP; 
* in december 2021 de bijdrage voor 2022 vastleggen en de nieuwe projectaanvraag 

beoordelen.  
 
Resultaten:  
* 13 studentes krijgen begeleiding om hun studie succesvol voort te zetten en af te ronden. 

 
 
 



 

 

2. Fondsenwerving 
 
In 2020 hebben we besloten om het Tania Leon Studiefonds te beëindigen in 2021. Dit betekent 
dat we geen nieuwe fondsen meer actief zullen werven. De inkomsten in 2021 bestaan 
voornamelijk uit de toegezegde bijdragen van bestaande donateurs.  
 
Resultaten:  
* we streven naar een bedrag van € 15.000 inkomsten uit lopende donateursrelaties; 
 

 
3. Publieksbetrokkenheid 

 
In 2021 bestaat het Tania Leon Studiefonds 35 jaar. Dit jubileum van internationale solidariteit 
willen we graag vieren, o.a. met het documenteren van de geschiedenis, de ontwikkelingen en de 
resultaten. Tijdens een evenement in september 2021 zullen we de resultaten presenteren aan de 
donateurs en een breder publiek. 
Met dit evenement zullen we tegelijkertijd de stichting in de huidige vorm afsluiten.  
Als ‘slapende stichting’ zal het Tania Leon Studiefonds nog zeer beperkt zichtbaar zijn. 
 
Tot dan zullen we via de website en nieuwsbrieven blijven informeren over de ontwikkelingen, de 
activiteiten van REAP en de situatie in Zuid-Afrika en uiteraard over het afsluitingsproces van de 
stichting.  
 
Activiteiten: 
* website regelmatig actualiseren, met nieuws gerelateerd aan de doelstelling en de situatie 

in Zuid-Afrika; 
* bestaande donateurs en geïnteresseerden informeren over het afsluitingsproces; 
* geschiedenis documenteren; 
* organisatie van het afsluitend en jubileum evenement. 
 
Resultaten:  
* 2 nieuwsbrieven; 
* website: regelmatige updates; 
* documentatie van het fonds, online en samenvatting in print; 
* in september afsluitend evenement. 

 
4. Organisatie 

 
Het fonds is een kleine organisatie, die geheel op een bestuur van vrijwilligers draait. Onze struc-
tuur 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 en het verantwoorden van de door 
REAP besteedde fondsen. 
 
Naast deze reguliere activiteiten zullen we de transitie voorbereiden naar wat we een ‘slapende 
stichting’ noemen. Met de giften van de donateurs die aangeven door te willen gaan zullen we 
nog studentes ondersteunen voor de periode dat REAP dat programma nog heeft. In de toe-
komst zal een klein bestuur van 3 personen de donaties administreren en verantwoorden en de 
betaling aan REAP voortzetten. Op die manier kunnen we de ANBI-status behouden, waardoor 
de fiscaal giften aftrekbaar blijven (binnen de daarvoor geldende voorwaarden). We denken dat 
dit proces na ongeveer 2 jaren afgerond zal zijn. 



 

 

Activiteiten:  
* de relatie onderhouden met REAP, projectaanvraag beoordelen, jaarrapporten en 

evaluaties van de resultaten van de studentes evalueren1;  
* de financiële administratie van donateurs en de baten/lasten voeren, met inachtneming 

van de criteria voor goede doelen (ANBI/CBF); 
* jaarverslag 2020 publiceren, met activiteiten, resultaten en financieel verslag; 
* juridische en administratieve stappen zetten voor de overgang naar ‘slapende stichting’; 
* het nieuwe bestuur van 3 personen vaststellen. 
 
Resultaten: 
* jaarrapporten en verslagen goedgekeurd en op de website geplaatst; 
* we blijven onder 6% wervings- en organisatiekosten; 
* vanaf september 2021 is het Tania Leon Studiefonds een ‘slapende stichting’. 

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


