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Doelstelling  
 
De Stichting Anne van den Ban Fonds  beoogt 
capabele en gemotiveerde studenten uit ontwikke-
lingslanden in staat te stellen landbouw-, voedings-  
en milieuwetenschappen te studeren. Hiermee wil 
de stichting een bijdrage leveren aan het opleiden 
van lokale deskundigen, die een leidende rol kun-
nen spelen bij het oplossen van structurele proble-
men in de landbouwproductie, de plattelandsont-
wikkeling, de voedselvoorziening en het milieu van 
hun land om daarmee de armoede te verminderen. 
 
Resultaten in het kort  
 
De Stichting Anne van den Ban Fonds (ABF) heeft 
in 2012 € 292.578 besteed aan beurzen, inclusief 
de collegegelden. Van de ruim 280 nieuwe aanvra-
gen werden 10 gehonoreerd waaronder 4 van 
vrouwen. Daarnaast werd de steun aan 8  studen-
ten voortgezet.   
 
Aan  donaties werd  € 302.585  ontvangen, waaron-
der € 133.720 aan kwijtschelding van collegegelden 
door de WUR.   
 
Steun aan studenten  
 
Het Anne van den Ban Fonds genereert niet alleen 
fondsen voor studenten uit arme ontwikkelingslan-
den, maar zij heeft tevens een (coördinerende) 
functie bij het bijeenbrengen van fondsen uit ver-
schillende bronnen, het selecteren van studenten 
en het uitbetalen van de  maandelijkse toelagen aan 
de studenten en van de collegegelden. In 2012 kon 
voor 7 nieuwe studenten kon een volledige studie- 
financiering geregeld worden: 2 in samenwerking 
met het Paul Speijer Fonds, 1met de NUNHEM 
foundation. In één geval heeft het ABF zelfs alleen 
maar een coördinerende rol gespeeld waarbij een 
geoormerkte gift aangevuld kon worden met steun 
van Dairy Science and Technology Fellowships 
(DST) en het Profileringsfonds van de WU. In totaal 
was er in 6 gevallen sprake van een gehele of ge-
deeltelijke kwijtschelding van het collegegeld door 
het Profileringsfonds van de WU. Een deel van de 
studenten levert zelf ook een bijdrage aan de finan-
ciering. De overige toegekende steun is in veel 
gevallen een bescheiden bijdrage om het tweede 
jaar te financieren van studenten die het eerste jaar 
zelf betaalden.  Ook dit jaar is er in mei een bijeen-
komst georganiseerd waarbij de studenten hun 
ervaringen en suggesties konden delen met de 
bestuursleden.  
 
Herkomst van  “nieuwe”  studenten (1e en 2e jaars) 
 

Herkomst 
studenten 
 2011 

M & O  
Europa 

Afri-
ka 

M & Z  
Ame- 
rika 

Chi- 
na 

Rest  
Azië 

 1e jaars 0 
 

4 
 

0 
 

0 
 

3 (2*)  

2e jaars 0 1 0 0 2 

                                       
 
                                       
Studieprogramma’s van “nieuwe” studenten  
 

Type 
studie  
  

Plant & 
animal 
Sciences 

Env. 
Scien-
ces 

Social 
Scien-
ces 

Agro-
techn. & 
Food Sc.   

1e jaars 3 1*  3 
2e jaars 1   2 

      *) door omstandigheden nog niet gestart      
 
 
Nieuwe studenten die in 2012 werden geselecteerd  
 

1e jaars  
Vengai Mbanyele Zimbabwe 
Verna Duque Filippijnen 
Margareth Kirika Wambui Kenya 
Artani Astrisia  Indonesië 
Gyimah Evans Asamoah Ghana 
Susan Moenga Kenya 
Pere Ramel Filippijnen 
  
2e jaars  
Bunawan Jovian Indonesië 
Lam Than Khai Vietnam 
Obi-Njoku Okenna Nigeria 
Nguyen Thikatu Vietnam 

 
 
Sinds de oprichting van het fonds in 1992 hebben in  
het totaal 225 studenten een ABF beurs ontvangen.  
 
Resultaten en werkkring na de studie 
 
In 2012 hebben 10 door het ABF gesteunde studen-
ten hun studie voltooid, waarvan één zijn BSc. Een 
greep uit hun verdere activiteiten: Abdus Sathar is 
benoemd als lecturer op het dept. van Resource 
Management van de Patuakhali Universiteit in Ban-
gladesh. Twaha Issa is Assistant Lecturer en acting 
Head of the Dept. of Geology, University Dodoma, 
Tanzania. Nadina Wacka werd proposal manager 
van het afvalwaterzuiveringsbedrijf Paques in Ne-
derland. Riany Ananti Musfira werkt bij PT Kievit 
Indonesia, onderdeel van de Friesland Food Group 
en Victoria Naipal doet een PhD bij het Max Planck 
Instituut voor Meteorologie in Hamburg.  
 
 
Financiën  
 
Fondsenwervingsactie “Juist nu hebben buitenland-
se studenten uw steun nodig” 
Voor het zesde jaar werd in samenwerking met 
Wageningen Universiteit een fondsenwervingsactie 
gestart. Medio 2012 ontvingen alle donateurs (jaar-
lijkse- en incidentele gevers) een nieuwe brochure,  
het jaarverslag 2011 en een aanbiedingsbrief.   
 
Voorts werd aan de 25ste jaars reünisten een bijdra-
ge gevraagd voor het Anne van den Ban Fonds 
onder het motto “Studenten van toen voor studenten 
van nu”. 
 
 



 
 
 
Bijzondere giften  
 
In 2012 ontving het Anne van den Ban Fonds verder 
twee geoormerkte giften van € 11.520 en € 6000, 
bedoeld om twee bepaalde  studenten in Wagenin-
gen te laten studeren. Ook ontving het ABF een 
eenmalige schenking van €25.000. Daarnaast wer-
den opbrengsten ontvangen van acties van verschil-
lende organisaties en personen ten bate van het 
Anne van den Ban Fonds. Een aantal personen 
doneerde hun inkomsten van lezingen en artikelen. 
Er ontstaat een traditie om bijdragen bij intree- en 
afscheidsredes van hoogleraren te bestemmen voor 
het Fonds. Ook is de opbrengst van collectes bij 
begrafenissen en crematies in een aantal gevallen 
bestemd voor het Fonds. Al deze bijdragen worden 
door ons op hoge prijs gesteld.   
 
 
 
 
Resultaten 2012 
 
De totale inkomsten over 2012 bedroegen   
€ 306.281 inclusief de kwijtschelding van college-
gelden voor een aantal studenten door de WUR. Er 
werden 11 nieuwe notariële schenkingsaktes afge-
sloten, er zijn nu 26 aktes van kracht.   
 
 
Overzicht van inkomsten en uitgaven  
Resultaten 2012 
 Baten Lasten 

Donaties € 132.398  

bijdrage WUR € 133.720  
Paul Speijer Fonds €   25.000  
Nunhem €   11.467  
rente minus kosten €     3.696  
steun aan studenten  € 292.579 
administratie  €        285 
fondsenwerving  €     4.889   
representatiekosten  €        135 
Totaal  €306.281   € 297.888 
Resultaat  + € 8.393 
 
 
 
Balans per 31 december 2012 
 Activa Passiva 
Liquide middelen €  249.701    
Vorderingen €      1.907        
Schulden  €       4.889     
Eigen vermogen   €   246.719     
Totaal € 251.608  € 251.608 
 
De reeds aangegane verplichtingen voor het reste- 
rende studiejaren 2011 /2012 en 2012/2013  bedra-
gen €234.313 en de toegezegde bijdragen               
€101.413. 
De jaarrekening is gecontroleerd en in orde bevon-
den door een kascommissie, bestaande uit dr. ir. 
J.M.C. Stevels en ir. M.E. Loman. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aantallen studenten die steun ontvingen 
Periode Ontvangen Uitgegeven 

aan steun 
Aantal gesteun-

de studenten 
 € 

Afgerond 
€ 

afgerond 
Sub- 
stan- 
tieel 

Met 
kleine 

bijdrage 
1) 

1992- 
2005 

498.000 428.000 30 51 

2006  77.000 6 10 
2007   110.000 11  9 
2008  125.000 10 30 
2009  191.000 9 14 
2010    229.304 11 8 
2011   297.6342) 222.198 9 8 
2012   302.5852) 292.579 11 2 
     
1) Een kleine bijdrage is een bedrag tot  € 4.000. 
2) inclusief bijdrage WUR 
 
Financiële versterking van het Fonds 
Er zijn verschillende mogelijkheden om het Anne van 
den Ban Fonds financiële armslag te geven. Allereerst 
via notariële akten, waarin donateurs zich verplichten 
jaarlijks gedurende vijf jaar een bepaald bedrag te 
doneren. Hier snijdt het mes aan twee kanten: het 
draagt bij tot een substantiële versterking van het 
Fonds en het biedt tevens dankzij de ANBI status van 
het fonds een aftrekmogelijkheid bij de inkomstenbe-
lasting. Gezien de administratieve aspecten wordt voor 
de notariële akten een ondergrens van  € 200 per jaar 
aangehouden. Een andere mogelijkheid om het Fonds 
te steunen is een legaat. Soms doen zich ook andere 
gelegenheden voor. Zo werden in het verleden geld-
prijzen en opbrengsten van auteursrechten gedoneerd. 
Anderen vroegen om bij een jubileum of een afscheid 
in plaats van cadeaus een gift aan het Anne van den 
Ban Fonds te geven. 
 
 
Bestuur per 31 december 2012 
Prof.dr.ir. Johan Bouma 
Voorzitter/externe relaties 

0317-613469 

Dr. Lot H. Hänisch ten Cate 
secretaris

0317-412724 

Ypie Blauw  
secretaris/beursaanvragen 

0317-416294 

Dr.ir. Tjark E. Struif Bontkes 
Penningmeester/donaties 

0317-615502 

Dr.ir. Anne W. van den Ban 0317-412748 
Dr. Henk M.J. Udo 0317-421288 
 
Fondsenwervings acties   
Wagenings Universiteits Fonds / 
Alumnibureau,  
Ir. Arianne van Ballegooij      0318-483800 
 
Nadere informatie over het Anne van den Ban  
Fonds 
e-mail annevandenban.fonds@wur.nl 
post postbus 1901, 6700 AB Wageningen
 WUR bodenummer 75   
bank 44 75 24 658  t.n.v. Anne van den Ban 

Fonds  Wageningen 
 IBAN code  NL62ABNA0447524658 

BIC code  ABNANL2A 
website www.fondsen.wur.nl 
K.v.K. 1 051 464 

 


