
 

jaarverslag 2010  
 

Doelstelling  
 
De Stichting Anne van den Ban Fonds  beoogt 
capabele en gemotiveerde studenten met name uit 
ontwikkelingslanden 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 lei-
dende rol kunnen spelen bij het oplossen van struc-
turele problemen in de landbouwproductie, de plat-
telandsontwikkeling, de voedselvoorziening en het 
milieu van hun land. 

 
Resultaten in het kort  
 
De Stichting Anne van den Ban Fonds (ABF) heeft 
in 2010 bijna € 230.000 besteed aan beurzen, in-
clusief de collegegelden. 
Van de ruim 200 nieuwe aanvragen werden 18 
gehonoreerd waaronder 11 van vrouwen. Daar-
naast werd de steun aan 24 studenten voortgezet.  
Aan donaties werd € 228.552 ontvangen, inclusief 
de verdubbeling door de WUR van giften van €1000 
en hoger, die in 2009 werden ontvangen en de door 
de WUR betaalde collegegelden. Ook vallen hier-
onder de bijdragen die werden ontvangen van an-
dere instellingen, zoals het Paul Speijer Fonds, 
Wetsus, het Buisman Fonds, Dairy Science and 
Technology (DST) en de Nunhem foundation. 
 
Steun aan studenten  
 
Voor 9 nieuwe studenten kon een volledige studie- 
financiering geregeld worden: één in samenwerking 
met de Nunhem foundation, één in samenwerking 
met het Paul Speijerfonds, twee in samenwerking 
met DST en een geoormerkte gift, één in samen-
werking met Wetsus en het Buismanfonds, de ove-
rige vier uit de algemene middelen. Daarnaast gaf 
de WU aanzienlijke bijdragen in de vorm van vrij-
stelling van collegegeld. In de meeste gevallen 
levert ook de student een bijdrage aan de financie-
ring, in 2 gevallen ging dit om een aanzienlijke bij-
drage. De overige toegekende steun is in veel ge-
vallen een bescheiden bijdrage om het tweede jaar 
te financieren van studenten die het eerste jaar zelf 
betaalden.   
 
Herkomst van “nieuwe” studenten 
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Studieprogramma’s van “nieuwe” studenten  
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Nieuwe studenten die in 2010 werden geselecteerd  
 
Sidrat ABDULLAH   Bangladesh 
Adrienn ARANYOSI  Hongarije 

Nam Anh BUI PHU    Vietnam 
Tyrrel Rangarira CHISENGA  Zimbabwe 
Umer DIDO   Ethiopië 
Denmark FUENTES ORLANES Filippijnen 
Thu HOANG   Vietnam 
Hao HU    China 
Twaha Ramadhani ISSA  Tanzania 
Riany Ananti MUSFIRA  Indonesië 
Jana MYSKOVA   Tsjechië 
Megala PALANISAMY  India 
Roman PUCHKO   Oekraïne 
Qian QIN    China 
Liubov SHKAPENKOVA  Rusland 
Stephanie SONYA   Indonesië 
Julio VLASENKO   Rusland 
Vera WINATA   Indonesië 

 
Sinds de oprichting van het fonds in 1992 hebben in 
totaal 198 studenten een ABF beurs ontvangen. 
Hoewel we alle goede gevers uiteraard bijzonder 
dankbaar zijn, moeten we toch constateren dat door 
onze beperkte financiële mogelijkheden we veel, te 
veel, potentieel uitstekende studenten moeten te-
leurstellen. Reden temeer om de fondsenwerving 
met kracht voort te zetten. 
 

Resultaten en werkkring na de studie 
 
In 2010 hebben 24 (15 vrouwen en 9 mannen) door 
het ABF gesteunde studenten hun studie voltooid, 2 
in “Biology, Plants & Animals”, 2 in “Environment & 
Landscape”, 5 in “Society & Economics” en 15 in 
“Technology & Nutrition”. Zij hebben diverse werk-
plekken in hun thuislanden gevonden. Duy Nguyen 
keerde terug naar zijn Institute of Agricultural Scien-
ces of Southern Vietnam en bestudeert ziekteresis-
tentie bij tomaat. Jing Wang met haar MSc Leisure 
& Tourism werkt nu als producer bij Radio Internati-
onal China. Lina Antono is begonnen als Nutrifood 
onderzoekster bij PT Nutrifood Indonesia. Zij levert 
informatie over medisch-klinische effecten van hun 
producten. Tot slot keerde Xochitl Cantellano Ocon 
terug naar Mexico en werkt bij het Mexicaanse 
Inheemse Tourisme Netwerk (RITA). Zij is verant-
woordelijk voor projecten die het inheems toerisme 
ten dienste stelt van duurzaamheid, natuur en cultu-
reel erfgoed.  
We proberen contact te houden met onze oud stu-
denten en we merken dat velen van hen concrete 
bijdragen leveren in eigen land aan het bestrijden 
van armoede, Nu de verschillen tussen rijke en 
arme landen en tussen rijken en armen binnen de 
landen zelf, steeds groter worden neemt het belang 
van armoedebestrijding alleen maar toe.  
 
 



 

Financiën  
Fondsenwervingsactie “Juist nu hebben buitenland-
se studenten uw steun nodig” 
Voor het vijfde jaar werd in samenwerking met 
Wageningen Universiteit een fondsenwervingsactie 
gestart. Medio 2010 ontvingen alle donateurs (jaar-
lijkse- en incidentele gevers) een nieuwe brochure, 
het jaarverslag 2009 en een aanbiedingsbrief.  
Voorts werd in september door het Wageningen 
Universiteits Fonds een geldwervingsactie onder 
alumni gelanceerd voor vier aan Wageningen Uni-
versiteit gelieerde doelen waaronder het ABF.   
Tevens nam een team van het Anne van den Ban 
Fonds, bestaande uit bestuursleden, door het ABF 
gesponsorde studenten en alumni van de WUR, 
deel aan de jaarlijkse Veluweloop estafette. Spon-
soring van dit team leverde netto € 889 op. 
 
Bijzondere giften  
Naast donaties van reeds genoemde instellingen 
ontving het Anne van den Ban Fonds vier geoor-
merkte giften van resp. €9.000, €8.000,  €1250 en 
€1244 van particulieren, die bedoeld waren om  
bepaalde studenten in Wageningen te laten stude-
ren. Voorts doneerde een Wageningse stichting 
€5000 en werd na opheffing van een stichting  voor 
wetenschappelijk onderzoek €9842 aan het ABF 
overgemaakt. Tevens werden opbrengsten ontvan-
gen van acties van verschillende organisaties en 
personen ten bate van het Anne van den Ban 
Fonds. Een aantal personen doneerde hun inkom-
sten van lezingen en artikelen terwijl ook een aantal 
hoogleraren giften ter gelegenheid van inaugurele 
redes dan wel afscheidscolleges hebben bestemd 
voor het ABF fonds.  
 
Resultaten 2010 
 Baten Lasten 

Donaties €   120.259  

Matching WUR   €     38.500  

Overige bijdragen 
WUR 

€     53.400  

Paul Speijer Fonds €     10.000  

DST €     20.000  

Buismanfonds  €       5.000  

Wetsus   €     10.000  

Nunhem €     10.000  

Rente minus bank-
kosten 

€2.237  

Steun aan studenten  €  229.304 

Administratie en 
accountantskosten 

  €         926 

Fondsenwerving   €       4244 

Representatiekosten  €         461 

Totaal €  269.397 € 234.935 

Resultaat € 34.462 

 
Balans per 31 december 2010 
 Activa Passiva 

Bankrekeningen € 173.582  

Vorderingen €792  

Schulden  € 4.091 

Eigen vermogen 
31.12.2009 

 € 135.821 

Resultaat 2010  €   34.462 

Totaal €174.374 €174.374 

 
De reeds aangegane verplichtingen voor het reste- 
rende studiejaren 2010 /2011 en 2011/2012  bedra-

gen € 196.759. en de toegezegde bijdragen € 
74.660. 
De jaarrekening is gecontroleerd en in orde bevon-
den door Schuurman & de Leeuw Accountants te 
Wageningen. 
Cumulatief overzicht van inkomsten en financiële 
steun en aantallen studenten die voor de eerste 
maal steun ontvingen 
 
Periode Ontvangen Uitgegeven 

aan steun 
Aantal gesteunde 

studenten 
 € 

Afgerond 
€ 

afgerond 
Sub- 
stan- 
tieel 

Met klei-
ne 

bijdrage 1
) 

1992- 
2005 

489.000 428.000 30 51 

2006 85.000 77.000 6 10 

2007  124.000  110.000 11  9 

2008 186.000 125.000 10 30 

2009 229.000
2
) 191.000 9 14 

2010 228.552 
2
) 229.304 11 8 

Totaal 1.341.552 1.160.304 76 122 
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 done-
ren. 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 ondergrens van € 250 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 geldprijzen en opbrengsten 
van auteursrechten gedoneerd. Anderen vroegen bij een 
jubileum of een afscheid in plaats van cadeaus een gift 

aan het Anne van den Ban Fonds. 
 
Bestuur per 1 januari 2010 
Prof. dr. ir. Johan Bouma   0317 613469 

voorzitter / externe relaties    
Dr. Lot H. Hänisch ten Cate   0317 412 724 

secretaris        
Ir. Hans J. Jansen     026 323 3304 

secretaris beursaanvragen    
Dr.ir. Tjark E. Struif Bontkes  0317 615 502 

penningmeester / donaties  
Prof. Dr. ir. Anne W. van den Ban  0317 412748 
Dr. Henk M. J. Udo   0317 421 228 
 
Fondsenwervings acties   
Wageningen Universiteits Fonds / Alumnibureau,  
Ir. Arianne van Ballegooij    0318 483 800 
   
Nadere informatie over het Anne van den Ban  
Fonds 
e-mail annevandenban.fonds@wur.nl 
post postbus 1901, 6700AB 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 46 
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