
 
 

jaarverslag 2015  
                                                                        
Doelstelling  
 
De Stichting Anne van den Ban Fonds beoogt ca-
pabele 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. 
Inkomensverschillen tussen “ontwikkelde” en “ont-
wikkelingslanden” zijn nog steeds zeer groot en 
vooral op het platteland is grote behoefte aan ken-
nis en ontwikkeling. 
 
Resultaten in het kort  
 
De Stichting Anne van den Ban Fonds (ABF) heeft 
in 2015 € 179.726 besteed aan beurzen, inclusief 
de collegegelden. Er werden 10 nieuwe aanvragen 
gehonoreerd waaronder 6 van vrouwen. Twee van 
deze studenten zijn in februari 2015 met de studie 
begonnen. Daarnaast werd de steun aan 11 studen-
ten voortgezet plus een éénmalige ondersteuning 
voor een student in het 2e jaar.  
 
Aan donaties werd € 300.118 ontvangen, waaron-
der € 158.000 aan kwijtschelding van collegegelden 
door de WU. Dit jaar is tussen WUF (Wageningen 
Universiteits Fonds), ABF en het WU-
profileringsfonds een overeenkomst gesloten die 
voor de komende jaren een voortzetting van ge-
noemde kwijtschelding mogelijk maakt. 
 
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 2015 kon 
voor drie nieuwe studenten een volledige studie- 
financiering geregeld worden, waarvan één in sa-
menwerking met het Paul Speijer Fonds en drie met 
behulp van particuliere grote gevers. In totaal was 
er in 9 gevallen sprake van een gehele kwijtschel-
ding van het collegegeld door het Profileringsfonds 
van de WU. Een beperkt aantal van de studenten 
leveren zelf ook een bijdrage aan de financiering. 
De overige toegekende steun is in veel gevallen 
gegeven om het tweede jaar te financieren van 
studenten die het eerste jaar zelf betaalden.  
 
Ook dit jaar is er in mei een bijeenkomst georgani-
seerd waarbij de studenten hun ervaringen en sug-
gesties konden delen met de bestuursleden. Op 20 
november is een geslaagde bijeenkomst georgani-
seerd voor donateurs waar twee alumni spraken 
over hun huidige werkzaamheden en de 250e stu-
dente van het fonds een praatje hield over haar 
achtergrond en ambities. Na afloop kon tijdens een 

borrel worden kennisgemaakt met studenten van de 
nieuwe lichting.  
 
Studieprogramma’s van “nieuwe” studenten  

Type 
studie  
  

Plant & 
animal 
Sciences 

Env. 
Scien-
ces 

Social 
Scien-
ces 

Agrotechn. 
& Food 
Sc.   

1e jaars 3 3 2 2 
2e jaars 1 .. .. .. 

 
Nieuwe studenten die in 2015 werden geselecteerd  
Naam  Land Studie 
Emilina Namaganda F Uganda MES 
Ali Afrida  F Bangladesh MPS 
    
Jessica Bernard F India MUE 
Md Kamrazzaman M Bangladesh MDR 
Leah Nandudu F Uganda MPB 
Francois Karangali M Rwanda MAS 
Nour AbuHasanein F Palestina MBT 
Muhammad Mahmud M Bangladesh MID 
Nsubuga Bernard M Uganda MCL 
Lucia.Soedirga F Indonesia MFT 
 
Studenten waarvan de financiering in het tweede 
jaar is vervolgd 

Kevin Yonathan M Indonesia MBT 
Elackya Sithamparana-
than 

F Sri Lanka MES 

James Ajal M Uganda MPS 
Emilinah Namaganda F Uganda MES 
Rizki Zulhaj M Indonesia MFT 
Moureen Nansamba F Uganda MPS 
Adithi Rav Varadarajan F India MBF 
Morgan Obura M Kenya MNH 
Hasan M Mehedi M Bangladesh MCL 
M Besher Degnet M Ethiopia MID 
Verna Duque F Philippines MES 
Adameji Oluwapelumi F Nigeria MAS 
 
Sinds de oprichting van het fonds in 1992 hebben in  
het totaal 258 studenten een ABF beurs ontvangen. 
We hebben in september 2015 de 250 student te 
kunnen verwelkomen, Leah Nandudu uit Uganda.  
 
Resultaten en werkkring na de studie 
 
In 2015 hebben 10 door het ABF gesteunde studen-
ten hun studie voltooid. Een greep uit hun verdere 
activiteiten:  
Aditihi Varadarajan is PhD student aan het ETH in 
Zwitserland. David Awad is first officer of food safe-
ty (food safety inspector) bij het Federal Ministry of 
Livestock, Fisheries and Rangelands in Soedan. 
Zulhaj Rizki is onderzoeksassistent bij het Institut 
Teknologi Bandung, Departemen Teknik Kimia in 
Indonesië. Moureen Nansamba is Research assis-
tant (Molecular breeding) binnen het Banana bree-
ding programme van de National Agricultural Re-
search Laboratories in Uganda. Morgan Obura is 
PhD student aan het VuMc in Amsterdam. Nguyen 
Vu werkt in Vietnam voor NovoLearning, een Ne-
derlandse start up.  



 
 
 
Financiën  
 
Fondsenwervingsactie “Investeer in mensen en 
maak een wereld van verschil” 
Voor het tiende jaar werd in samenwerking met 
Wageningen University een fondsenwervingsactie 
gestart. Medio 2015 ontvingen alle donateurs (jaar-
lijkse- en incidentele gevers) een nieuwe brochure,  
het jaarverslag 2014 en een aanbiedingsbrief.   
 
Ook nam er weer een team van het Anne van den 
Ban Fonds deel aan de Veluweloop, vooral met het 
doel om bekendheid te geven aan het Fonds. 
 
Bijzondere giften  
 
In 2015 ontving het Anne van den Ban Fonds ver-
schillende keren bedragen, die zijn gedoneerd ter 
gelegenheid van jubilea, zoals intredings- en af-
scheidsredes van hoogleraren, jubilea, verjaarda-
gen e.d. Al deze bijdragen worden door ons op 
hoge prijs gesteld. Er werd bij inzamelingen €6.387 
opgehaald voor het fonds. Bijzondere donaties 
waren die van 2 oud-studenten van het fonds en 
van een dames dispuut van KSV. Ook werd in het 
afgelopen jaar aan een aantal donateurs van grote 
bedragen de gelegenheid geboden om een speci-
fieke student te sponsoren.  
 
Resultaten 2015 
 
De totale inkomsten over 2015 bedroegen €322.148 
inclusief de kwijtschelding van collegegelden voor 
een aantal studenten door de WU. Er zijn nu 32 
donateurs met een meerjarige schenkingsovereen-
komst.  
 
Overzicht van inkomsten en uitgaven  
Resultaten 2015 
 
 Baten Lasten 

Donaties €142.118   

bijdrage WUR €158.000 €158.000 
Paul Speijer Fonds € 20.000    
rente minus kosten €  2.030       
steun aan studenten  €179.726  
administratie  €0          
fondsenwerving  €10.477*       
representatiekosten  €0     
Totaal  €322.148  €348.203  
Resultaat  - €26.055 
*Dit zijn de kosten over 2014 en 2015 
 
Balans per 31 december 2015 
 Activa Passiva 
Liquide middelen €245.020      
Vorderingen €0  
Schulden  €0                    
Eigen vermogen   €245.020 
Totaal €245.020  €245.020  
 

De reeds aangegane verplichtingen voor de studie-
jaren 2015 /2016 en 2016/2017  bedragen €249.873 
en de toegezegde bijdragen door donateurs met 
een periodieke schenking €61.140. Het is voorzien 
dat medio 2016 wederom 10 studenten een beurs 
kan worden toegekend. 
 
 
Financiële versterking van het Fonds 
Er zijn verschillende mogelijkheden om het Anne van 
den Ban Fonds financiële armslag te geven. Allereerst 
via meerjarige schenkingsovereenkomsten 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 inkomstenbelasting. Gezien de administratieve 
aspecten wordt voor de notariële akten een onder-
grens van € 200 per jaar aangehouden. Tussenkomst 
van de notaris is niet langer nodig, u kunt direct via het 
universiteitsfonds een meerjarige schenking voor het 
Anne van den Ban Fonds afsluiten. 
 
Een andere mogelijkheid om het Fonds te steunen is 
een legaat. Soms doen zich ook andere gelegenheden 
voor. Zo werden in het verleden geldprijzen en op-
brengsten 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.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Arianne van Ballegooij, 0317-483800.  
 
 
Bestuur per 31 december 2015 
Prof.dr.ir. Pim Brascamp 
Voorzitter/externe relaties 

0317-482312 

Ypie H. Blauw  
Secretaris studentenzaken 

 

Dr.Ir. Willem Hoogmoed (per maart)
Penningmeester/donaties 

 

Ir Ger Naber (per maart) 
secretaris 

 

Dr ir Anja Kuijpers  
 
Fondsenwervings acties   
Universiteitsfonds Wageningen,  
Ir. Arianne van Ballegooij      0317-483800 
 
Nadere informatie over het Anne van den Ban  
Fonds 
e-mail annevandenban.fonds@wur.nl 
post postbus 9101, 6700 AB Wageningen
 WUR bodenummer 75   
bank  IBAN code  NL62ABNA0447524658 

BIC code  ABNANL2A 
t.n.v. UFW-Anne van den Ban Fonds  
te Wageningen 

website http://www.annevandenbanfonds.nl 
K.v.K. 1 051 464 
 
 

 


