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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. 
 
 
Resultaten in het kort  
 
De Stichting Anne van den Ban Fonds (ABF) heeft 
in 2011 €  222.031  besteed aan beurzen, inclusief 
de collegegelden. 
Van de ruim 280 nieuwe aanvragen werden 17 
gehonoreerd waaronder 10 van vrouwen. Daar-
naast werd de steun aan 19  studenten voortgezet.   
 
Aan  donaties werd  € 297.634  ontvangen, waaron-
der € 110.560 aan kwijtschelding van collegegelden 
door de WUR.   
 
Steun aan studenten  
 
Voor 5 nieuwe studenten kon een volledige studie- 
financiering geregeld worden: 1 in samenwerking 
met de Nunhem foundation, 1 uit een geoormerkte 
gift en 3 uit de algemene middelen met bijdragen 
van de WU.  In de meeste gevallen levert ook de 
student een bijdrage aan de financiering. De overi-
ge toegekende steun is in veel gevallen een be-
scheiden bijdrage 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.  
 
Herkomst van  “nieuwe”  studenten 
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Studieprogramma’s van “nieuwe” studenten  
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Nieuwe studenten die in 2011 werden geselecteerd  
 
Ernest  ALICHE    Nigeria 
Jeni  ANGGREK    Indonesië 
Aloysius  BEAH    Sierra Leone 
Aldo  CARDENAS PANDURO  Peru 
Yinyi  CHEN    China 
Nikolett  CZEGLEDI   Hongarije 
Carlos  DIAZ RAMIREZ   Chili 
Yang  KANG    China 
Shengle  LI    China 
Benin  MAYANTI    Indonesië 
Mohamed Hussein  MPINA   Tanzania 
Victoria  NAIPAL    Suriname 
Ruth  PRECIADO JERONIMO  Peru 
Md Abdus  SATTAR   Bangladesh 
Szusza  SZABO    Hongarije 
Nadine  TCHETKOUA WACKA  Kameroen 
Jantipa  VINITWATANAKHUN  Thailand 
 
 
Sinds de oprichting van het fonds in 1992 hebben in  
het totaal 215 studenten een ABF beurs ontvangen. 
Het heugelijke feit van het behalen van de 200ste is 
op 15 september herdacht in de Aula van Wagenin-
gen Universiteit. Bij deze gelegenheid is prof. Anne 
van den Ban benoemd als Officier in de Orde van 
Oranje Nassau. Burgemeester Geert van Rumund 
heeft hem bij die gelegenheid de bijbehorende 
versierselen opgespeld. Zijn pioniersrol bij het 
vormgeven van de landbouwvoorlichting in Neder-
land en daarbuiten en zijn initiatief tot het stichten 
van het Anne van den Ban Fonds voor studenten uit 
ontwikkelingslanden speelden een belangrijke rol bij 
het toekennen van deze hoge onderscheiding. 
Tijdens een drukbezochte receptie na afloop heb-
ben velen van de gelegenheid gebruik gemaakt 
hem met deze welverdiende onderscheiding geluk 
te wensen.  
 
Resultaten en werkkring na de studie 
 
In 2011 hebben 23 door het ABF gesteunde studen-
te hun studie voltooid, waarvan één zijn BSc. Een 
greep uit de verdere activiteiten: Kondwani Khonje 
werd livelihood coordinator bij een lokale NGO in 
Malawi. Winnie Raey begint met een PhD studie 
aan de Universiteit van Nairobi, gericht op verede-
ling van rijst. Denmark Orlanes wordt opgeleid bij de 
Heus International om export manager te worden 
voor de Philippijnen. Banu Dal werkt bij ETI, een 
levensmiddelen bedrijf in Turkije. Diona Makoge 
studeerde in 2007 met lof af (MAKS) en werkte 
daarna in Kameroen op een instituut gericht op 
armoede gerelateerde ziektes. Nu ontving ze een 
PHD sandwich beurs in Wageningen om haar stu-
die voort te zetten.  
 
Financiën  
 
Fondsenwervingsactie “De kans om in Wageningen 
te studeren” 
Voor het zesde jaar werd in samenwerking met 
Wageningen Universiteit een fondsenwervingsactie 
gestart. Medio 2011 ontvingen alle donateurs (jaar-
lijkse- en incidentele gevers) een nieuwe brochure,  
het jaarverslag 2010 en een aanbiedingsbrief.   
 



Voorts werd in september door het Wagenings 
Universiteits Fonds een geldwervingsactie onder 
alumni gelanceerd voor drie aan Wageningen Uni-
versiteit gelieerde doelen waaronder het ABF.    
 
 
Bijzondere giften  
 
In 2011 ontving het Anne van den Ban Fonds drie 
geoormerkte giften van €20.000,  €10.000 en 
€8000, die bedoeld waren om 3 bepaalde  studen-
ten in Wageningen te laten studeren.  
Daarnaast werden opbrengsten ontvangen van 
acties van verschillende organisaties en personen 
ten bate van het Anne van den Ban Fonds. Een 
aantal personen doneerde hun inkomsten van le-
zingen en artikelen. Er ontstaat een interessante 
ontwikkeling om bijdragen bij intree- en afscheids-
redes van hoogleraren te bestemmen voor het 
Fonds. Ook is de opbrengst van collectes bij begra-
fenissen en crematies in een aantal gevallen be-
stemd voor het Fonds. Al deze bijdragen worden 
door ons op hoge prijs gesteld.   
 
Resultaten 2011 
 
De totale inkomsten over 2011 bedroegen   
€  300.947 inclusief de kwijtschelding van college-
gelden voor een aantal studenten door de WUR. Er 
werden 3 nieuwe notariële schenkingsaktes afge-
sloten, er zijn nu 28 aktes van kracht.   
 
Overzicht van inkomsten en uitgaven  
Resultaten 2011 
 Baten Lasten 
Donaties €  145.074  
bijdrage WUR €  110.560  
Fondsen op naam    
         Paul Speyer €     20.000  
         DST €       2.000  
WETSUS €     10.000  
Nunhem €     10.000  
rente minus kosten €       3.314  
steun aan studenten  € 222.031 
administratie en ac-
countantskosten 

 
€         204 

fondsenwerving  €      3.325 
representatiekosten  €         344 
Totaal  €  300.947 € 225.904 
Resultaat € 75.043 
 
Balans per 31 december 2011 
 Activa Passiva 
Bankrekeningen €  240.641  
Vorderingen €      1.010  
Schulden  €      3.325 
Eigen vermogen   €  238.326 
Totaal € 241.651 € 241.651 
 
De reeds aangegane verplichtingen voor het reste- 
rende studiejaren 2011 /2012 en 2012/2013  bedra-
gen € 186.735. en de toegezegde bijdragen € 
67.400. 
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. 

 
 

 
Cumulatief overzicht van inkomsten en financiële 
steun en aantallen studenten die voor de eerste 
maal steun ontvingen 
Periode Ontvangen Uitgegeven 

aan steun 
Aantal gesteun-

de studenten 
 € 

Afgerond 
€ 

afgerond 
Sub- 
stan- 
tieel 

Met 
kleine 

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 229.0002) 191.000 9 14 
2010   228.5522) 229.304 11 8 
2011   297.6342) 222.198 9 8 
Totaal 1.639.186 1.382.502 86 130 
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 1 januari 2012 
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    
Ypie Blauw, opvolgster Hans Jansen.            0317 416294 
Dr. ir. Tjark  E. Struif Bontkes   0317 615 502 

penningmeester / donaties   
Dr. ir. Anne W. van den Ban  0317 412 748  
Dr. Henk M. J. Udo                                  0317 421 288   
 
Fondsenwervings acties Wagenings Universiteits Fonds 
/Alumnibureau,  
Ir. Arianne van Ballegooij    0317 483 800 
 
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 46

 


