
 
 

Jaarverslag 2016 
 

Doelstelling 
De Stichting Anne van den Ban Fonds (ABF) beoogt 
capabele en gemotiveerde studenten uit 
ontwikkelingslanden in met name Afrika en ZO-Azië 
in staat te stellen te studeren aan Wageningen 
University and Research. Hiermee wordt een 
bijdrage geleverd aan het opleiden van 
deskundigen, die een leidende rol kunnen spelen bij 
het oplossen van structurele problemen in de 
ontwikkeling van hun land. 
Het missiestatement is uniek voor het ABF.  
 
Overlijden Anne van den Ban 
Op 7 mei overleed op 88-jarige leeftijd Prof. Anne 
van den Ban, de medeoprichter van ABF. Daarmee 
verloor de Stichting een oprichter die tot het eind 
van zijn leven als inspirerend richtpunt diende 
voor het bestuur van de Stichting. Hij besloot een 
deel van zijn nalatenschap ten goede van de 
Stichting te laten komen waardoor hij de 
doelstellingen van ABF nog vele jaren in de 
toekomst ondersteunt. 
 
Resultaten in het kort 
Aan donaties werd ruim € 250.000 ontvangen. Dit is 
inclusief € 55.000 vanwege de Stichting Edema-
Steernberg, ingesteld na overlijden van mevrouw drs. 
J.M.P. Edema. Het fonds ondersteunt onderzoek en 
onderwijs op het grensvlak van voeding en sociale 
wetenschappen en geeft in dat kader in 2016 en 2017 
2 studiebeurzen aan MSc studenten. ABF heeft in 
2016 € 246.105 uitgegeven aan de ondersteuning van 
studenten in de vorm van beurzen. Daarvan was € 
11.150 ter ondersteuning van tweedejaars studenten 
die in de loop van hun eerste jaar tegen problemen 
aanliepen om hun tweede jaar te financieren. In 2016 
werden 11 nieuwe studenten geselecteerd, vijf die in 
februari begonnen aan het studiejaar 2015-2016 en 
acht die in september begonnen aan het studiejaar 
2016-2017. Bovendien werden er twee studenten 
voor hun tweede jaar ondersteund. Negen van de 13 
studenten waren vrouw. In totaal werden 28 
studenten ondersteund, waarvan 4 voor alleen hun 
tweede jaar. In bijgaande tabellen worden hun 
nationaliteiten weergegeven. 

 
 
 
Studenten 2016 

naam V/M Land 
Pragya Shresta V Nepal 
Bonny Ogwal M Uganda 
Tahira Manzoor V Pakistan 
Gulbakhor  Abdurakmanova V Oezbekistan 
Jai Sankar Seelam M India 
Vera Sham V Cameroen 
Gifty Nana Akosua Amedi V Ghana 
Philomena Kafui Darku V Ghana 
Arnan Araza M Filippijnen 
Cito Gilbert Wakenge M Congo 
Hadija Nagujja V Uganda 
Monica Verginia Mbuthia V Kenya 
Adjoa Atta Amoafo V Ghana 

Vijftien studenten die in hun studie voortzetten:  

naam V/M land 
James Ajal M Uganda 
Elackiya Sithamparanathan V Sri Lanka 
Kevin Jonathan M Indonesia 
Afrida Ali V Bangladesh 
Namaganda Emilinah V Uganda 
Jessica Bernard V India 
Md 1. Kamruzzaman M Bangladesh 
Nour Hasanein V Palestina 
Francois Karangali M Rwanda 
Leah Nandudu V Uganda  
Muhammad Mahmud M Bangladesh 
Bernard Nsubuga  M Uganda 
Lucia.Soedirga V Indonesia 
Oluwapelumi Adameji V Nigeria 
Dileesha J. Kotte Hewa V Sri Lanka 

 
Sinds de oprichting van het fonds in 1992 hebben in 
totaal 268 studenten een beurs ontvangen van het 
ABF.  
 
Resultaten en werkkring na de studie 
In 2016 zijn 3 door het fonds gesteunde studenten 
afgestudeerd: James Ajal, Elackiya Sithamparanathan 
en Kevin Yonathan. Kevin Yonathan werkt als Project 
Assistant bij het Department of Chemical Engineering, 
Institut Teknologi Bandung in Indonesië. James Ajal is 
inmiddels PhD student aan de Swedish 
University of  Agricultural Sciences. Ander loopbaan 
nieuws van afgestudeerden: Emilinah Namaganda 
werkt als Junior consultant voor Shared Value 
Foundation in Oeganda. Paul Kehinde Adeosun werkt 
als Lecturer bij het Department of Agricultural 
Economics aan de University of Nigeria.  
 

mailto:Md1.Kamrazzaman@wur.nl
mailto:Nour.Hasanein@wur.nl
mailto:Francois.Karangali@wur.nl
mailto:Leah.Nandudu@wur.nl
mailto:Muhammad.Mahmud@wur.nl
mailto:Nsubuga.Bernard@wur.nl
mailto:Lucia.Soedirga@wur.nl


 
 

Financiën 
Het ABF vervult een coördinerende rol voor andere 
fondsen, zoals het Paul Speijer Fonds, en met 
particuliere grote gevers. Bovendien vindt de 
ondersteuning door ABF in afstemming plaats met 
het profileringsfonds van Wageningen University and 
Research waardoor de universiteit de ondersteunde 
studenten vrijstelt van het betalen van collegegelden. 
In mei werd de jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd 
waarbij studenten hun ervaringen konden delen met 
ABF-bestuursleden. Traditiegetrouw vond de 
bijeenkomst plaats op Argo, voor het eerst zonder 
Anne van den Ban zelve.  
 
Fondsenwervingsactie 
Eind mei was de eerste Campus Charity Run voor het 
fonds. Tijdens de AID zijn er spaarpotten uitgedeeld 
aan studenten en medewerkers onder het motto 
‘Small change for a big change”. In november was de 
jaarlijkse donateursdag. Drie studenten hielden een 
praatje over hun studie en hun toekomstplannen. 
 
Bijzondere giften 
Inzamelingen bij jubilea, verjaardagen en 
pensionering brachten €16.026 bijeen. Bijzondere 
donaties waren die van Ton Loman, CEO van Agrifirm 
ter gelegenheid van zijn pensionering en een gift ter 
gelegenheid van het afscheid van dr ir J. Jansen als 
directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Ook 
dit jaar waren er een aantal individuele grote gevers 
die daarmee bijdroegen aan de ondersteuning van 
specifieke studenten. 
 
Resultaten 2016 
De betalingen door ABF gaan via een ABF-rekening 
waarvan de resultaten  zijn weergegeven. Inkomsten 
komen binnen bij het UFW (University Fund 
Wageningen) en worden overgeboekt op de ABF-
rekening. 

Wageningen University heeft in 2016 bijgedragen via 
de vrijstelling van betaling collegegeld (“tuition 
waiver”) voor de ABF studenten, ter waarde van  
143.160 €.Op 31/12/2016 was het totale saldo op de 
ABF bestuurs- en spaarrekeningen 244.373 €  
 
Financiële versterking van het Fonds 

Er zijn verschillende mogelijkheden om het Anne van 
den Ban Fonds financiële armslag te geven. 
Meerjarige schenkingsovereenkomst 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. 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.  

 
Bestuur per 31 december 2016 
 
Prof. dr. ir. Pim Brascamp, voorzitter 0317-416331 
Ir. Ger Naber, secretaris  0317-414862 
Mevr. Ypie Blauw, studentenzaken 0317-416294 
Dr. ir. Willem Hoogmoed, penningmeester 0317-
411488 
Dr. ir. Anja Kuipers, algemeen lid  
 
Fondsenwerfacties 
 
University Fund Wageningen 
Ir. Arianne van Ballegooij  0317-483800 
Arianne.vanballegooij@wur.nl 
 
Email annevandenban.fonds@wur.nl 
Post Postbus 9101, 6700 AB Wageningen, 
bodenummer 75 
Bank NL62ABNA0447524658 
 BIC code ABNANL2A 
 t.n.v. UFW-Anne van de Ban Fonds  
Website www.annevandenbanfonds.nl 
KvK  1 051 464 

 Lasten (€)  Baten (€) 
Steun aan studenten 246.105  
Fondsenwerving 4.999  
Bankkosten  minus 
rente 

201  

Bijeenkomst studenten 584  
Paul Speijerfonds  20.000 
Stichting Edema-
Steernberg 

 55.000 

Donaties via UFW  174.904 
Verschil  5.606 
Totaal 256.510 256.510 
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