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Resultaten in het kort
Aan donaties werd ongeveer € 247.000 ontvangen.
Naast giften van donateurs was het fonds

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 & 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.

bovendien ‘het goede doel’ van de Algemene
Introductiedagen

(€

2.700)

en

werden

er

inzamelingen gehouden bij jubilea, verjaardagen en
pensioneringen ter waarde van ca. € 10.000.
De Stichting Dioraphte en de Stichting

Edema-

Steernberg stelden elk twee 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 € 265.140 uitgegeven,

Het ABF heeft een uniek missiestatement.

waarvan € 257.958 aan beurzen. Deze beurzen
25 jaar Anne van den Ban Fonds

dekten het leefgeld voor de studenten. Het

In 2017 bestond het fonds 25 jaar. Ter viering

collegegeld werd gedekt door de universiteit. Deze

hiervan is een donateursdag gehouden met

kwijtschelding collegegelden had in 2017 een

prof. Cees Leeuwis, hoogleraar Communication

waarde van € 256.500. In 2017 werden acht nieuwe

and Innovation Studies, als inleider. Hij liet zien

studenten

geselecteerd

die

in

september

hoe het vakgebied Voorlichtingskunde van prof.

begonnen. In totaal werden in 2017 29 studenten

van den Ban door de jaren evolueerde naar de

ondersteund, waarvan twee alleen voor hun

huidige invulling. De studenten zongen een

tweede jaar. Sinds de oprichting van het fonds in

speciaal geschreven lied en een alumnus

1992 hebben in totaal 276 studenten een beurs

vertelde via Skype over zijn werk.

ontvangen van het ABF.

Ook werd de eerste student van het ABF, dr.

Eerstejaars studenten 2017
Naam
Md Uhlil Ahasan
Pragya Pokharel
Paulina Abanpoka
Aboyadana
Felix Ojok Arum
Tejaswee Shiwakoti
Apple Espino
Md Rashed Zaman
Jamada Bwambale
Tweedejaars studenten
Naam
Jessica Bernard
Md Kamruzzaman
Nour Hasanein
Francois Karangali
Leah Nandudu
Muhammad Mahmud
Bernard Nsubuga
Lucia.Soedirga
Dileesha J. Kotte Hewa
Pragya Shresta

Rose Mongi, geïnterviewd voor Wageningen
World. Ze schreef bovendien de jaarlijkse brief
aan donateurs waarin zij terugkeek op de
kennismaking met Anne van den Ban, haar
studie en haar loopbaan.
Begeleiding van studenten
Het ABF nam afscheid van Ypie Blauw die sinds
2011 optrad als secretaris studentenzaken. Zij is
opgevolgd door Loes Maas en Egbert Kanis,
beiden

hebben

ruime

ervaring

in

studieadvisering bij de universiteit. In mei werd
de jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd waarbij
studenten hun ervaringen konden delen met
ABF-bestuursleden. Traditiegetrouw vond de
bijeenkomst plaats op Argo.
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Land
India
Bangladesh
Palestina
Rwanda
Uganda
Bangladesh
Uganda
Indonesia
Sri Lanka
Nepal

Naam (vervolg)
Bonny Ogwal
Tahira Manzoor
Gulbakhor
Abdurakmanova*
Jai Sankar Seelam*
Vera Sham
Gifty Nana Akosua
Philomena Kafui Darku
Arnan Araza
Cito Gilbert Wakenge
Hadija Nagujja
Monica Verginia Mbuthia
Adjoa Atta Amoafo
* Alleen steun voor 2e jaar
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India
Kameroen
Ghana
Ghana
Filippijnen
Congo
Uganda
Kenya
Ghana

Resultaten en werkkring na de studie
In 2017 zijn elf door het fonds gesteunde studenten
afgestudeerd. Over het algemeen vinden de
afgestudeerden werk in hun regio van herkomst,
zoals ook beoogd door het ABF. Leah Nandudu
werkt als onderzoeker bij de National Agricultural
Research Organization in Uganda. Verder is Lucia
Soedirga docent bij Universitas Pelita Harapan
(Tangerang) in Indonesië en is Muhammad
Mahmud junior specialist bij het Center of
Environmental and Geographic Information
Services (CEGIS) in Bangladesh. Jessica Bernard
werkt als Environmental Economist bij het
Environmental Management Centre LLP in India.
Financiën
Overzicht van lasten en baten

Lasten (€)
Steun aan studenten
Fondsenwerving
Bankkosten minus
rente
Bijeenkomst
studenten
Donaties
Van spaarrekening
ABF
Totaal

Baten (€)

257.958
6.648
146
388
246.596
18.544
265.140

265.140

Het fonds bouwt geen vermogen op en het aantal
ondersteunde studenten is in overeenstemming
met de jaarlijks ontvangen donaties. De
reserveringen voor de aangegane verplichtingen
staan op een spaarrekening.

Het ABF vervult een coördinerende rol voor andere
fondsen, zoals het Paul Speijer Fonds en het Gijsbert
Oomen Fonds, en voor particuliere grote gevers.
Bovendien vindt de ondersteuning door het ABF
plaats in afstemming met het profileringsfonds van
Wageningen University & Research waardoor de
universiteit de ondersteunde studenten vrijstelt van
het betalen van collegegelden.
Financiële versterking van het fonds
Vanaf 100 euro per jaar kunt u een meerjarige
schenking afsluiten voor het Anne van den Ban
Fonds. U kunt uw gift dan zonder drempel aftrekken
voor de Belasting. Tussenkomst van de notaris is
niet meer nodig, u kunt dit rechtstreeks afspreken
via het University Fund Wageningen.
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
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/of een iDeal
link op maat.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Arianne van Ballegooij, 0317-483800.
Bestuur per 31 december 2016
Prof. Pim Brascamp, voorzitter
0317-416331
Ir. Ger Naber, secretaris
Ir. Loes Maas & Dr. ir. Egbert Kanis,
studentenzaken
Dr.ir. Willem Hoogmoed, penningmeester
Dr. Anja Kuipers, algemeen lid
Fondsenwerving
University Fund Wageningen
Ir. Arianne van Ballegooij
0317-483800
Email annevandenban.fonds@wur.nl
Post
Postbus 9101, 6700 AB Wageningen,
bodenummer 75
Bank
NL62ABNA0447524658
BIC codeABNANL2A
t.n.v. UFW-Anne van den Ban Fonds
Website www.annevandenbanfonds.nl
KvK
1 051 464

