Jaarverslag 2018
Doelstelling
De Stichting Anne van den Ban Fonds (ABF) beoogt
capabele en gemotiveerde studenten uit
ontwikkelingslanden in met name Afrika en ZOAzië in staat te stellen te studeren aan
Wageningen University and Research. Hiermee
levert het fonds een bijdrage aan het opleiden van
deskundigen, die een leidende rol kunnen spelen
bij het oplossen van structurele problemen in de
ontwikkeling van hun land.
Het ABF heeft een uniek missiestatement.
Donateursdag
In verband met het 100-jarige lustrum van
Wageningen University werd de jaarlijkse
donateursdag verschoven naar februari 2019
met een bijdrage van een Keniaanse PhDstudent die tijdens zijn MSc door het fonds is
ondersteund en een bezoek aan de Speciale
Collecties in de WUR-bibliotheek.
Begeleiding van studenten
In juni werd de jaarlijkse bijeenkomst
georganiseerd
waarbij
studenten
hun
ervaringen
konden
delen
met
ABFbestuursleden.
De
bijeenkomst
werd
traditiegetrouw georganiseerd op Argo. De
bijeenkomst was zeer geanimeerd. In
september
werd
een
bijeenkomst
georganiseerd waarbij de eerstejaarsstudenten
en de bestuursleden kennis maakten en de
studenten wegwijs gemaakt werden in het
fonds.
Resultaten in het kort
Aan donaties werd ongeveer € 317.000 ontvangen.
Naast giften van donateurs ontvangt het fonds in
toenemende mate giften die ter gelegenheid van
speciale gelegenheden zoals afscheid en jubileum
worden ingezameld waaronder inzamelingen bij de
promotie van oud ABF student Ernest Aliche Beckee
en
bij
de
begrafenis
van
voormalig
studentendecaan Klaartje Mulder. De Stichting
Dioraphte en de Edema Steernberg stichting stelden
elk 2 studiebeurzen ter beschikking. Bovendien
waren er dit jaar een aantal individuele grote gevers

die daarmee bijdroegen aan de ondersteuning van
specifieke studenten.
In totaal heeft het Fonds € 294.564 uitgegeven,
waarvan € 285.812 aan beurzen. Die beurzen
dekken het leefgeld voor de studenten. De tuition
fee wordt gedekt door de universiteit. Deze
kwijtschelding collegegelden had in 2018 een
waarde van € 270.630. In 2018 werden 15 nieuwe
studenten geselecteerd die in september
begonnen. In totaal werden in 2018 30 studenten
ondersteund, waarvan 6 voor alleen (een gedeelte
van) hun tweede jaar. Sinds de oprichting van het
fonds in 1992 hebben in totaal 297 studenten een
beurs ontvangen van het ABF.
Eerstejaars studenten 2018
naam
m/v
Frezer Tkeste Ygzaw
M
James Nana Ofori
M
Ruth Amoako-Adusei
V
Agnes Omabour Hagan
V
Bright Amoah
M
Shassy Endah Cahyani
V
Meilisa Margarita
V
Noor Siti Widyastuti
V
Alex Ogelo
M
Pallavi Shakya
V
Momoh Taofik
M
Nisola Ayanfe
V
Derek Mudadirwa
M
Elisha Njomaba
M
Online master student
Renerio Gentallan
M
Tweedejaars studenten 2018
naam
m/v
Md Uhlil Ahasan
M
Pragya Pokharel
F
Paulina A Aboyadana
F
Felix Ojok Arum
M
Tejaswee Shiwakoti
F
Apple Espino
F
Md Rashed Zaman
M
Jamada Bwambale
M
Athul Sundaresan*
M
Smriti Tiwari*
V
Alan Pauls
M
Umidkhon Uzbekov*
M
Tadesse Firehiwot*
V
e
* Alleen steun voor 2 jaar

land
Ethiopie
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Indonesie
Indonesie
Indonesie
Kenia
Nepal
Nigeria
Nigeria
Zimbabwe
Ghana
Filipijnen
land
Indonesië
Nepal
Ghana
Oeganda
Nepal
Filippijnen
Bangladesh
Oeganda
India
India
India
Oekraïne
Ethiopie

Resultaten en werkkring na de studie
In 2018 zijn 9 door het fonds gesteunde studenten
afgestudeerd. Over het algemeen vinden de
afgestudeerden werk in hun regio van herkomst,
zoals ook beoogd door ABF. Anderen doen eerst
promotieonderzoek. Voorbeelden zijn Hadija
Naguija die nu senior manager is bij haar voormalige
werkgever in Oeganda, Vera Sham is PhD student
aan ETH in Zurich, Zwitserland, Arnan Araza is PhD
student aan WUR, Bonny Ogwal is een water en
sanitatie consultant met een eigen consultancy
bureau in Oeganda, Philomena Darku werkt als
project officer bij Aflatoun international, een NGO
op het gebied van social and financial education
voor kinderen wereldwijd.
Financiën
Overzicht van lasten en baten
Steun aan studenten
Fondsenwerving
Bankkosten - rente
Jaarlijkse bijeenkomst
studenten
Bestuursuitgaven
Donaties
Van spaarrek. ABF
Saldoverschil
bestuursrek. dd 31/12
Totaal

Lasten (€)

285.812
7.841
185
401
324
42.557
337.120

Baten (€)

317.120
20.000
337.120

Op 31-12-2018 was het totale saldo van de
bestuurs- en spaarrekening van het Fonds €
163.575. Het fonds bouwt geen vermogen op en
het aantal ondersteunde studenten is in
overeenstemming met de jaarlijks ontvangen
donaties.
Het ABF vervult een coördinerende rol voor andere
fondsen, zoals het Paul Speijer Fonds, het FANA
Fonds en het Gijsbert Oomen Fonds, en voor
particuliere grote gevers. Bovendien vindt de
ondersteuning door ABF plaats in afstemming met
het profileringsfonds van Wageningen University
and Research waardoor de universiteit de
ondersteunde studenten vrijstelt van het betalen
van collegegelden.

Financiële versterking van het Fonds
Vanaf 100 euro per jaar kunt een meerjarige
schenking afsluiten voor het Anne van den Ban
Fonds. U kunt u gift dan zonder drempel aftrekken
voor de Belasting. Tussenkomst van de notaris is
niet meer nodig, u kunt dit rechtstreeks afspreken
via het universiteitsfonds.
Nalaten aan het fonds
Neem het Anne van den Ban Fonds op in uw
testament en investeer ook na uw leven in
onderwijs en het eerlijker verdelen van kennis. Uw
gift komt volledig ten goede aan de studenten. Het
fonds is een algemeen nut beogende instelling. Dat
betekent dat wij geen successierecht verschuldigd
zijn. Meer informatie:
www.universiteitsfondswageningen.nl/nalaten
Inzamelingen
Bent u binnenkort jarig of heeft u een jubileum
waarbij u in plaats van cadeaus geld voor het Anne
van den Ban Fonds wilt vragen? We helpen u graag
met brochures, een inzamel box en een iDeal link
op maat.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Arianne van Ballegooij, 0317-483800.
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