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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 2021.
Twee gebeurtenissen hebben het jaar anders laten verlopen dan voorgaande
jaren:
1. In het licht van de teruglopende inkomsten van het fonds en de
veranderende omstandigheden zowel in Nederland als in Zuid-Afrika
was 2021 het laatste jaar waarin het fonds als actieve stichting heeft
gefunctioneerd. Hierna zal het fonds nog enkele jaren worden
voortgezet als slapende stichting.
2. De coronapandemie heeft zowel in Nederland maar met name ook in
Zuid-Afrika een enorme impact gehad en het onmogelijk gemaakt alle
activiteiten zoals gebruikelijk uit te voeren.
In 2021 heeft het Tania Leon Studiefonds door donaties een totaalbedrag van
€ 15.287 opgehaald. Daarmee zal in 2022 onze partnerorganisatie REAP
7 studentes kunnen ondersteunen.
Voor het studiejaar 2021 heeft REAP eind 2020 een bijdrage ter hoogte van
€ 20.000 van het Tania Leon Studiefonds ontvangen, waarmee 14 studentes
konden worden begeleid.
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
Gaby Baaijens
Eveline de Jong
Chantal de Boer

3

Bestuurlijk verslag 2021
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:
• Fondsenwerving in Nederland t.b.v. studentes in Zuid-Afrika.
• Bijdragen aan de positie van Zuid-Afrikaanse vrouwen door steun te bieden
bij een universitaire opleiding of hogere beroepsopleiding.
• Het bevorderen van betrokkenheid van mensen in Nederland bij de ZuidAfrikaanse samenleving en hen hieromtrent informeren.
• 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. 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”
in 2021 behouden. Meer informatie daarover is te vinden op www.cbf.nl. Vanwege
de veranderde status van de Stichting, is het lidmaatschap eind 2021 opgezegd.
Het Bestuur in 2021
Tot 15 december 2021 was de samenstelling als volgt:
Liesbeth van der Hoogte
voorzitter
Eveline de Jong
penningmeester
Gaby Baaijens
algemeen lid
Susanne Engelhardt
algemeen lid
Chantal de Boer
algemeen lid
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Vanaf 15 december 2021 was de samenstelling als volgt
Gaby Baaijens
voorzitter
Eveline de Jong
penningmeester
Chantal de Boer
secretaris
Het bestuur kwam in 2021 zes keer (online) bij elkaar:
14 januari, 17 februari, 26 april, 14 juni, 6 september, 30 november.
Belangrijk onderwerp van de bestuursvergaderingen was de afsluiting van het
studiefonds, de feestelijk bijeenkomst in dat kader en de totstandkoming van het boekje
'Impact van Solidariteit, 35 Jaar Tania Leon Studiefonds', geschreven door Liesbeth van
der Hoogte.
Omdat REAP nog doorgaat met het begeleiden van studentes tot het succesvol afronden van hun studie, willen we degenen die dit verder willen blijven steunen daartoe
nog enige tijd de gelegenheid geven. Dat doen we door de stichting na de afsluiting van
de activiteiten in 2021 te laten voortbestaan als een “slapende stichting”. De stichting
blijft bestaan tot de laatste studente die nu wordt begeleid is afgestudeerd. De relatie
met REAP wordt voortgezet en er wordt rekenschap afgelegd middels jaarrekeningen.
De ANBI-status zal worden behouden. Andere activiteiten van het TLS zullen worden
stopgezet.
Bijna alle donateurs wiens 5-jarige periodieke schenkingsovereenkomst afliep hebben
die verlengd en daarmee aangegeven om het TLS verder te steunen tot de laatste studente is afgestudeerd.
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 voornamelijk zwarte
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.
Steungroep
We zijn ook heel blij dat we in 2021 weer een beroep konden doen op de tijd en
expertise van de steungroep. De groep bestond uit Nini van Driel, Hanny Rennen,
Alma Schiphorst, Maaike Blom en Lia Castelein. We konden bij deze groep ook terecht
voor feedback op de voortgang van de documentatie.
Naast deze steun hebben oud-bestuursleden een belangrijke bijdrage geleverd aan het
schrijven van de geschiedenis, middels interviews en archieven.
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Activiteiten en resultaten 2021
Fondsenwerving
Vanwege het besluit de stichting af te bouwen, zijn er in 2021 geen specifieke
fondsenwervende activiteiten meer georganiseerd. Gelukkig zijn onze trouwe
donateurs het fonds blijven steunen met maandelijkse en jaarlijkse giften. Daarnaast
hebben we enkele grote eenmalige giften mogen ontvangen.
In 2021 heeft het Tania Leon Studiefonds en totaalbedrag van € 15.287 opgehaald. Dit
is een daling ten opzichte van 2020 (€ 20.281), hetgeen in lijn is met de verwachtingen.

Aantal donateurs begin 2021 (1)

69

Aantal donateurs eind 2021

61

(1) Dit zijn zowel vaste donateurs als incidentele giftgevers.
In 2021 waren er 20 donateurs met een overeenkomst voor een periodieke gift. Het
gebruik van een dergelijke overeenkomst heeft voor het fonds als voordeel dat, voor
tenminste 5 jaren, een bepaalde zekerheid van inkomsten bestaat. Voor de donateur
is het voordeel dat de donaties op grond van de overeenkomst onbeperkt aftrekbaar
zijn voor de inkomstenbelasting.
Gedurende 2021 zijn nauwelijks vaste donateurs weggevallen. Wel hebben enkele
donateurs aangegeven dat ze hun donaties na de afsluiting willen stopzetten. Daar staat
tegenover dat op een enkele uitzondering na, de overeenkomsten voor periodieke
schenkingen die aan het einde van de vastgestelde termijn waren gekomen, weer
verlengd zijn.
In 2021 waren de inkomsten door YouBeDo.com € 34,29. De relatie met
YouBeDo zal in 2022 worden afgebouwd.
In 2020 was een bedrag van €2.000 gereserveerd voor de feestelijke afsluiting en de
uitgave van het boekje. In 2021 is dit bedrag is in z'n geheel voor dit doel gebruikt.
Bijdragen aan kansenverbetering van studentes in Zuid-Afrika
Zoals ook in eerdere jaren levert het fonds een financiële bijdrage aan het
onderwijsprogramma van REAP, onze partner in Zuid-Afrika, waarmee kansarme
studentes de gelegenheid krijgen een studie succesvol te volgen. REAP maakt zich sterk
voor toegang tot onderwijs voor kansarme jongeren van arme families uit rurale
gebieden. Conform de missie van het Tania Leon Studiefonds wordt onze bijdrage
specifiek gebruikt voor de steun aan kansarme studentes.
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REAP ondersteunt en begeleidt studenten om hun kansen op een succesvolle afronding
van hun studie te vergroten. Maar corona heeft ook in Zuid-Afrika een enorme impact
gehad, o.a. op het onderwijs. Net zoals in Nederland vond het universitaire onderwijs
in 2021 voornamelijk online plaats. Juist voor studenten uit rurale gebieden en uit
armere gezinnen was dit vaak erg moeilijk en gedeeltelijk onmogelijk. Voor REAP
betekende dat een snelle aanpassing in de begeleiding van de studentes.
Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben REAP en de door hun ondersteunde
studenten indrukwekkende resultaten geboekt. Van de 14 door TLS gesteunde
studentes zijn 7 studentes afgestudeerd en 7 gaan door naar het volgende studiejaar.
Voor 2022 hebben we € 14.000 kunnen overmaken voor de begeleiding van de
studentes die nog opgenomen zijn in het programma.

35 jaar Tania Leon Studiefonds
Zondag 31 oktober vierden we met een groep oud-bestuursleden en donateurs het 35-jarig jubileum.
Voor veel aanwezigen betekende het een hartelijk weerzien met oude bekenden, vrouwen van het eerste uur ontmoetten elkaar weer en maakten kennis met anderen. Natalie Leon, nichtje van Tania en
sinds de oprichting betrokken bij de activiteiten in Zuid-Afrika, was speciaal voor deze bijeenkomst
naar Nederland gereisd en deelde met ons haar ervaring en waardering. Russell Davies, directeur van
partner REAP in Zuid-Afrika, was online aanwezig en vertelde over REAP’s activiteiten en toekomstige uitdagingen. Ook waren er vertegenwoordigers van Mama Cash, waarvan Tania een van de oprichtsters was, en van Sisters4Sisters, een nieuwe organisatie met vergelijkbare doelstellingen voor Surinaamse vrouwen.
Het jubileum betekende ook de aankondiging van de sluiting van het Studiefonds. Dit besluit is met
instemming ontvangen en we kunnen terugkijken op een bijzondere geschiedenis en mooie resultaten.
We hebben kunnen bijdragen aan de toekomst van veel jonge Zuid-Afrikaanse vrouwen.
Onder de titel Impact van Solidariteit presenteerden we die middag ook de geschiedenis van het Studiefonds. Dit overzicht biedt ieder van ons de gelegenheid het hele verhaal te kennen. De geschiedenis
van het Studiefonds wordt verteld in 5 hoofdstukken. De ontwikkelingen worden chronologisch beschreven in 4 hoofdstukken. In het vijfde hoofdstuk maken we de resultaten en de impact zichtbaar.
Natalie en Bernadette Leon blikken in een voorwoord terug op het initiatief van Tania en wat het voor
hen betekende. Marja Vuijsje schrijft over haar bijzondere vriendschap met Tania en Russell Davies
blikt in een nawoord terug op de samenwerking.
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Jaarrekening 2021
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 resultaat bepaling
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 2021
(na resultaatbestemming)
Activa
(bedragen in €)
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal

Passiva
(bedragen in €)

31-12-2021

31-12-2020

0
2.067
2.067

0
24.184
24.184

31-12-2021

31-12-2020

0

20.000

500
1.567
2.067

500
3.684
24.184

Te betalen
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Totaal

Staat van baten en lasten over 2021
(bedragen in €)
Baten:
Baten uit eigen fondswerving
Overige baten
Som der baten

Realisatie 2021

Begroting 2021

Realisatie2020

15.287
0
15.287

15.000
0
15.000

20.281
0
20.281

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Kosten feestelijke afsluiting
Werving baten
Beheer en administratie
Som der lasten

14.000
2.003
16
1.385
17.404

15.000
2.000
100
1.150
18.250

20.000
0
60
1.315
21.375

Batig saldo

-2.117

-3.250

-1.094

Resultaatbestemming
Het resultaat over 2021 van -€ 2.117 wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserve van de
stichting.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021
Activa
Vlottende activa
Vorderingen
(bedragen in €)
Bankrente ABN spaarrekening
Totaal
Liquide middelen
(bedragen in €)
ABN, rekening-courant
ABN, spaarrekening
Triodos, rekening-courant
Totaal
Passiva
(bedragen in €)
Te betalen
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve jubileum *
Bestemmingsreserve boekjaar **

31-12-2021
0
0

31-12-2020
0
0

31-12-2021
163
1.515
389
2.067

31-12-2020
20.454
2.659
1.071
24.184

31-12-2021
0

31-12-2020
20.000

500
0
1.567
2.067

500
2.000
1.684
4.184

* In 2021 is het jubileum tevens afsluiting van Tania Leon Studiefonds gevierd. De kosten zijn ten laste
gebracht van de bestemmingsreserve jubileum.
** Het (overige) resultaat over 2021 is ten laste gebracht van de bestemmingsreserve. Deze wordt
in 2022 besteed aan de doelstelling.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
(bedragen in €)
Donaties en giften
Activiteiten *
Totaal
Overige baten
(bedragen in €)
Rentebaten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
(bedragen in €)
Ondersteuning REAP
Totaal
Kosten werving baten/beheer
(bedragen in €)
Kosten t.b.v. eigen fondswerving
Kantoor- en algemene kosten
Feestelijke afsluiting incl. kosten boekje
Totaal

2021
15.287
0
15.287

2020
20.281
0
20.281

2021
0

2020
0

2021
14.000
14.000

2020
20.000
20.000

2021
16
1.385
2.003
3.404

2020
60
1.315
0
1.375

!
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BEGROTING 2022
Staat begroting van baten en lasten 2022
Baten:
Baten uit eigen fondswerving
Donaties en giften
Opbrengsten acties

14.000
0

Overige baten
Rentebaten

0

Som der baten

14.000

Lasten:
Ter besteding aan doelstelling
Beurzen en begeleidingstrajecten voor REAP
Communicatiekosten partnerorganisatie
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving (folders, website, etc.)
Documentatie en jubileumbijeenkomst
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Kosten vrijwilligers
Kascommissie
CBF
Som der lasten
Resultaat

14.000
0
50
0
350
300
0
0
14.650
-650
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