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Beste donateurs, lezers, 
 
Met genoegen bied ik u hierbij het jaarverslag 2012 aan.  
De StAP kan terugzien op een goed financieel jaar.  
Door verschillende schenkingen die we, naast de donaties van donateurs, mochten ontvangen, 
konden we meer studenten per school ondersteunen dan wat er in ons beleid staat. Voor 2013 
maken we dan ook een uitzondering op het beleid. Als er een aanvraag uit een land komt waar we 
geen contact mee hebben, kan het zijn dat we die uitzondering maken. De ondersteuning zelf vinden 
wij dan belangrijker dan het wel of niet zijn van een ‘StAPland’. Natuurlijk moeten student en school 
wel voldoen aan de gestelde criteria.  
 
Verder wil ik met u delen dat we dit jaar verschillende activiteiten hebben ondernomen om de StAP 
in het voetlicht te brengen. We hebben onder andere bij de Soroptomisten Voorburg/Rijswijk en bij 
de Haagse Verloskundigen een presentatie gegeven. Het resultaat is dat we van verschillende kanten 
gesponsord zijn en ook daarmee weer konden overgaan tot het ondersteunen van studenten. Er is 
nu een groep die een ‘eigen student’ sponsort, tot en met de diplomering van deze student, waar 
door de ondersteuning wat persoonlijker wordt.  
Ook zijn we blij met de aandacht die de StAP krijgt op verjaardagsfeestjes, boekenmarkten en in 
kerken. Het geld dat hier voor ons wordt opgehaald kan ook weer besteed worden aan onze 
studenten.  
 
In januari werd het beleidsplan2012 – 2017 aan onze ambassadeur, mevrouw A. poot overhandigd. 
Het ontwikkelen van dit plan heeft de bestuursleden weer “ op scherp” gezet. 
 
Het jaar 2012 was politiek gezien roerig. Het regeerakkoord laat zien dat we moeten bezuinigen. Ook 
de ontwikkelingssamenwerking wordt helaas niet ontzien.  
De StAP is (gelukkig) niet afhankelijk van overheidssubsidies maar we hopen dat onze donateurs de 
zin en noodzaak blijven inzien van de ondersteuning van student verpleegkundigen en – 
verloskundigen in Afrika. Studenten die, soms in zeer moeilijke omstandigheden studeren en met uw 
hulp hun studie kunnen afronden.  
 
Helaas kregen wij ook een droevig bericht. Op 13 februari 2012 overleed mevrouw Heitink. Zij was 
gedurende vele jaren een betrokken lid van het comité van aanbeveling. Wij zijn dankbaar voor haar 
inzet.  
 
Tot slot wil ik al onze donateurs hartelijk danken. Zonder u kunnen we de studenten niet 
ondersteunen. U kunt erop rekenen dat uw geld op verantwoorde wijze besteedt wordt. Dit wil dus 
zeggen dat alles terecht komt bij de studenten.  
 
Ik wens u, namens het bestuur, veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag en ik hoop dat het u 
inzicht en informatie geeft over de activiteiten van de StAP.  
 
Met een hartelijke groet, 
Namens het bestuur, 
 
Anneke Westerhof 
Voorzitter. 
 
‘‘s-Gravenhage, november 2012 
 



Stichting Anna Poot Jaarverslag 2012 Pagina 3 van 9 

Inhoudsopgave 

1. Inleiding ...................................................................................................................................................... 4 

2. Bestuurssamenstelling ......................................................................................................................... 4 

3. Doelstelling van de Stichting Anna Poot (StAP). ......................................................................... 4 

4. Behaalde resultaten 2012 ................................................................................................................... 5 

4.1 Fondswerving en PR ........................................................................................................................ 5 

4.2 Relatiebeheer binnenland .............................................................................................................. 5 

4.3 Beleid........................................................................................................................................................ 6 

4.4 Financiën .............................................................................................................................................. 6 

4.5 Onderzoek .............................................................................................................................................. 6 

4.6 Vrijwilligers ........................................................................................................................................... 6 

Bijlage: Financieel jaarverslag .................................................................................................................... 7 

 



Stichting Anna Poot Jaarverslag 2012 Pagina 4 van 9 

1. Inleiding 
 
In dit jaarverslag legt het bestuur van de Stichting Anna Poot verantwoording af van haar activiteiten 
in het afgelopen jaar. 
Na de inleiding vindt u in hoofdstuk twee de bestuurssamenstelling, in hoofdstuk drie wordt de 
doelstelling van de StAP beschreven en in hoofdstuk vier staan de behaalde resultaten. De 
verschillende taken zijn in portefeuilles onderverdeeld. De behaalde resultaten worden dan ook per 
portefeuille beschreven. In de bijlage vindt u het financiële jaarverslag. 
 
Voor de goede orde wordt vermeld dat het jaarverslag van de StAP de periode november 2011 – 
november 2012 beslaat. Hierdoor is het mogelijk om het jaarverslag in december aan te bieden.  
 
Dan nog een bericht betreffende de administratie: Vanaf volgend jaar wil het bestuur de 
berichtgeving zoveel mogelijk digitaal verzorgen omdat wij verantwoord willen omgaan met 
papierverbruik.  
Wij willen u daarom vragen uw e-mailadres aan ons door te geven via de website 
www.stichtingannapoot.com .  
Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden en ook niet aan derden worden 
gegeven. 
 

2. Bestuurssamenstelling 
 
Voorzitter;   Mevrouw A. (Anneke) Westerhof 
Secretaris;   De heer E. (Edwin) Hagenbeek 
Penningmeester;  De heer M. (Maarten) van Dorp 
Algemeen;   Mevrouw H. (Rita) van Dijk 
    Mevrouw A. (Anke) kuiper 
    Mevrouw R. (Rabiath) Raïmi 
    Mevrouw Y. (Yvonne) de Vreede 
Oprichtster, erelid en  
ambassadrice   Mevrouw A. (An) Poot 
 

3. Doelstelling van de Stichting Anna Poot (StAP). 
 
De gezondheidszorg in ontwikkelingslanden - vooral in Afrika - laat nog veel te wensen over. Nog 
steeds is er een tekort aan geschoolde artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedisch 
personeel en verloskundigen. Als gevolg van het artsentekort komt er een aanzienlijk deel van de 
preventie, diagnostiek en behandeling op de schouders van verpleegkundigen terecht. 
 
Door een bijdrage te leveren aan scholing van verpleegkundigen en verloskundigen wil de StAP het 
volgende verbeteren: 

- de gezondheidszorg door geschoolde verpleegkundigen en verloskundigen, 
- dat financiële zelfstandigheid van studenten verpleegkunde en verloskundigen, 
- het toekomstperspectief voor jongeren op de arbeidsmarkt. 

http://www.stichtingannapoot.com/
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4. Behaalde resultaten 2012 

4.1 Fondswerving en PR 
De portefeuille fondsenwerving en PR heeft tot taak om de inkomsten op peil te houden en om aan 
naamsbekendheid van de StAP binnen Nederland te werken. Echter, deze portefeuille sluit vaak 
nauw aan op de portefeuille Relatiebeheer binnenland, daarom zullen deze portefeuilles in de 
toekomst wellicht samengevoegd gaan worden of juist een duidelijkere afscheiding krijgen.  
 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur een aantal bestaande activiteiten voortgezet plus nieuwe 
activiteiten opgezet, hieronder een beknopte weergave. 
 

- Door het werken met het beleidsplan 2012 -2017 is een nieuwe start gemaakt met de 
portefeuillestructuur.  

- De naam van de StAP is een begrip geworden bij de verpleegkunde opleiding van de 
Hogeschool Utrecht. Dit resulteerde dit jaar wederom in een boekenmarkt, georganiseerd 
door docenten van deze opleiding, waarvan de opbrengsten naar de StAP vloeiden.  

- Alle studenten die afstudeerden kregen een folder en brief over de StAP in hun diplomapakket.  
- Andere activiteiten die ondernomen zijn, zijn bijv. presentaties die gegeven zijn bij de 

Soroptomisten Voorburg/Rijswijk en de Verloskundigenkring Den Haag.  
- Een bestuurslid is vorig jaar op de Afrika dag geweest, deze dag wordt ieder jaar georganiseerd 

door de Evert Vermeer Stichting. Er is gepolst of het voor de StAP aantrekkelijk is om hieraan 
deel te nemen, door bijv. een stand te huren. Uiteindelijk achten wij ons nog te klein hiervoor.  

- Er is een facebook account aangemaakt voor de StAP en er wordt nagedacht over de verdere 
rol van de StAP op het gebied van sociale media. Zie www.facebook.com,  zoek op ‘stichting 
Anna poot’ en wordt vriend! 

 

4.2 Relatiebeheer binnenland 
Het afgelopen jaar heeft de StAP de contacten met de opleidingen Verpleegkunde aan de 
Hogescholen Utrecht en Leiden gecontinueerd. 
Het contact met andere Hogescholen is dit jaar nog niet uitgebreid.  
Ondertussen zijn er voorbereidende acties ondernomen om contacten te leggen tussen de StAP en 
een aantal ROC’s.  
 
Projecten die aansluiten bij actuele ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg in 
ontwikkelingslanden, zijn onder de aandacht gebracht bij beide Hogescholen. Hierbij kunt u denken 
aan evaluatie van de stand van zaken rondom de millenniumdoelen in 2015 en dit zal een mogelijk 
vervolg gaan krijgen.  
 
Uit voorgaande jaren zijn er aanbevelingen over bepaalde projecten in relatie tot de StAP 
geformuleerd door Leidse verpleegkunde studenten. Hierover is correspondentie geweest, maar het 
is nog niet tot uitvoer gekomen vanwege urgente werkzaamheden op de opleidingen. In de toekomst 
gaat de samenspraak met de Hogeschool Leiden vervolgd worden.  
 
Er zijn contacten gelegd en er is een presentatie gegeven aan de Soroptomisten in Voorburg/Rijswijk 
en via hen is het bestuur in contact gekomen met ‘de kring van Haagse Verloskundigen’. Ook hier is 
een presentatie gegeven.  
Via ‘de kring van Haagse Verloskundigen’ zijn de Verloskunde opleidingen van Amsterdam en 
Rotterdam benaderd. Deze contacten zullen komend jaar worden geïntensiveerd.  
Zoals u leest staan er veel lijntjes uit en staat er in het komende jaar veel te doen en te gebeuren 
rondom ‘Relatiebeheer binnenland 
 

http://www.facebook.com/
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4.3 Beleid 
In januari werd het startschot gegeven voor de beleidsperiode 2012-2017. 
Tijdens een feestelijke vergadering overhandigde voorzitter Anneke Westerhof het beleidsplan aan 
oprichter en ambassadeur van de StAP, Mw. A. Poot. Aanwezig waren ook mevrouw G.Zanen, 
directeur Haella en mevrouw K. Bierman- van der Does, lid van het comité van aanbeveling. 
Het bestuur stelde hun aanwezigheid zeer op prijs. 
 
Dankzij de gunstige financiële situatie van de StAP is Zambia dit jaar toegevoegd aan de landen waar 
studenten worden ondersteund.  
 
Naast de vier bestuursvergaderingen werden in maart en september beleidsdagen gehouden. 

4.4  Financiën 
In deze periode werden 36 aanvragen gehonoreerd.  
Zoals al vermeld, bevindt de StAP zich in een gunstige financiële situatie door verschillende 
schenkingen. Dit zijn eenmalige giften door bijvoorbeeld legaten. We zien echter dat het 
donateuraantal terugloopt. Hierdoor wordt de financiële continuïteit bedreigd.  
Het is dus van belang om nadrukkelijke aandacht te geven aan behoud en werving van donateurs. 
Zoals in de inleiding al is opgemerkt wordt u voor het financiële jaarverslag verwezen naar de bijlage. 
 

4.5 Onderzoek 
In de beleidsvergadering van maart is besloten tot het instellen van de portefeuille onderzoek.  
Het doel is om hierin de digitalisering van het archief en onderzoeken onder te brengen.  
In 2012 is een begin gemaakt met de digitalisering van het archief.  
 
De gegevens uit dit archief ondersteunen bij het onderzoek naar de resultaten van ondersteuning op 
lange termijn. Verwacht wordt dat antwoorden gevonden worden op vragen als: wat hebben 
studenten aan de ondersteuning van de StAP gehad, hebben zij een loopbaan in de 
verpleging/verloskunde, waar zijn zij werkzaam, etc. Onder andere met behulp van internet en 
andere sociale media wil de StAP proberen om ondersteunde studenten op te zoeken.  
 
De indruk bestaat dat er in de afgelopen jaren veranderingen hebben plaatsgevonden betreffende de 
opleidingen voor verloskundigen en die van verpleegkundig docent. Daarom is begonnen met de 
inventarisering van deze opleidingen in de diverse landen (mogelijkheden, inhoud en niveau, kosten).  
 

4.6 Vrijwilligers 
De bestuursleden worden soms ondersteund door vakmensen die “om niet” hun kennis aanwenden 
voor de StAP. In 2011 was dit de heer R. van der Ham (vormgever). Hij ondersteunde het bestuur bij 
de ontwikkeling van het jaarbericht. Hier zijn veel positieve berichten over ontvangen. Het bestuur is 
de heer van der Ham dan ook zeer erkentelijk voor zijn ondersteuning bij de vormgeving van het 
jaarbericht 2012.  
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Bijlage: Financieel jaarverslag 
 
Ook dit jaar mocht de StAP zich weer verheugen in de warme belangstelling van vele donateurs. Voor 
velen was er in hun persoonlijke situatie wel een aanleiding te vinden om de StAP financieel te 
gedenken. Een substantieel deel (€ 22.900,=) van de inkomsten uit “Instellingen/Legaten” bestond 
uit nalatenschappen. Ook instellingen en verenigingen lieten zich niet onbetuigd. We ontvingen 
gelden van de Heimerink Reith Stichting, de Soroptimisten en diverse kerkgenootschappen. Mede 
namens de gesponsorde studenten, aan alle gevers onze hartelijke dank. 

 
De cijfers: 

Giften
t/m okt

 2012

in% van 

totaal

verschil 

t.o.v. 2011

t/m okt 

2011

in% van 

totaal

mailingactie 13.766 73% 15% 11.959 67%

incidenteel 4.992 27% -15% 5.881 33%

18.758 5% 17.840

31.960 35.000

instellingen/

legaten  
 
De opbrengsten van de mailingactie liggen iets hoger (+15%) dan het voorgaande jaar, de incidentele 
giften liggen er iets onder (-15%). Per saldo zijn de inkomsten met 5% gegroeid ten opzichte van vorig 
jaar. 
 
Kosten: 
De kosten hebben zich in een gunstige richting ontwikkeld. Mede door de gewijzigde opzet van de 
kerstgroet, is een besparing van ca. € 600,00 gerealiseerd. Daarnaast heeft het geld, dat door derden 
ter beschikking is gesteld, belangrijk meer opgeleverd dan voorgaande jaren. De StAP heeft hiervan 
het vruchtgebruik ten behoeve van de bestrijding van de onkosten. Het geld is belegd in een Fair 
Share Fund van de Triodosbank, die een rendement heeft opgeleverd van ca 8%. 
Het werkkapitaal kon daardoor toenemen met ca € 1.000,00 
 
Ontwikkeling werkkapitaal: 

Jaar 2008 2009 2010
t/m okt

 2011

t/m okt

 2012

saldo 3.993 3.155 3.047 3.883 4.823  
 
Toezeggingen: 
In 2012 is voor een bedrag van € 35.792,00 aan toezeggingen gedaan. Omdat de inkomsten het 
toelieten, zijn enkele landen toegevoegd aan de landen waar we gewoonlijk studenten 
ondersteunen. In Burundi ondersteunen we nu 3 studenten en in Zambia 5 studenten. 
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Overzicht Toezeggingen 
 

jaar

land aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag

benin - - - - - - - - - -

burundi - - - - - - - - 3 1.200

congo - - - - 6 4.050 - - - -

kenia 6 4.950 7 11.000 13 12.650 - - 10 10.762

mali 1 1.000 4 2.570 8 7.600 10 6.490 6 6.000

malawi - - 4 3.200 - - 2 1.800 - -

tanzania 34 28.964 14 6.006 2 1.120 4 3.200 8 8.380

uganda 6 2.480 11 3.350 6 3.250 4 3.000 3 5.000

zambia - - - - 1 4.000 - - 5 3.450

india - - - - - - 2 2.000 1 1.000

overig - - - - - - 1 4.000 - -

totaal 47 37.394 40 26.126 36 32.670 23 20.490 36 35.792

2008 2009 2010 2011 2012

 
 
 
 
Cijfers per 31 oktober 2012 
 
Giften Saldi Rekeningen

stand per 31-10-2012 per 31-10-2012

2011 2012 ING 3147637 8.755,41

Individueel 17.839,88 23.757,62 Rente Meer 31476379 1.212,40

Insti tuten 5.000,00 0,00 Triodos 390309141 1.007,50

Totaal 22.839,88 23.757,62 Triodossparen2000123449 116.481,52

Fair Share Fund104507701 21.143,00

Begroot 25.000,00 25.000,00 Totaal 148.599,83

Nog te rea l iseren 2.160,12 1.242,38 Vermogensoverzicht

per 31-10-2012

Verdeling ontvangsten individueel naar grootte bedrag Vreemd vermogen 19.552,68

Reserve Sympos ium 4.500,00

Omschrijving aantal bedrag aantal bedrag Toezeggingen Openstaand53.492,30

< 25 168 2.542,78 178 2.755,48 Balansposten 0,00

25 - 50 53 2.400,76 41 1.837,40 Werkkapitaa l 4.822,85

50 - 100 24 2.230,00 20 1.720,00 Nog te bestemmen 66.232,00

100 - 150 3 396,00 3 390,00

150 - 200 3 591,65 5 965,32 Aanvragen

> 200 13 9.678,69 14 16.089,42 2011 2012

Totaal 264 17.839,88 261 23.757,62 Behandeld 40 54

Accoord 23 36

2011 2012

95,0%

100%0%

% ontv. giften
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Giften/Subsidies

Ontvangsten Uitgaven/Uitbetaalde subsidies

2011 2012 2011 2012

gi ften 17.839,88 23.757,62 kosten overboeken 391,00 300,00

st. di jkverzwaring 0,00 0,00 benin 1.885,00 0,00

heimerink rei th 5.000,00 0,00 congo 2.460,00 1.365,15

st. Redonans 30.000,00 0,00 kenia 4.400,00 10.745,00

legaat Heitink 0,00 10.000,00 mal i 1.445,00 3.730,00

legaat Struik 0,00 5.000,00 malawi 4.000,00 0,00

legaat van Diepen 0,00 7.899,60 tanzania 4.470,00 3.900,00

gi ft soroptimisten 0,00 4.060,00 uganda 3.700,00 0,00

india 1.000,00 1.000,00

zambia 0,00 0,00

52.839,88 50.717,22 23.751,00 21.040,15

rente 1.826,89 848,70 debetrente 0,78 0,00

overig 3,50 0,00 bankkosten 360,88 370,64

beleggen 0,00 1.735,90 kamer van koophandel 26,64 24,08

diversen 311,19 108,54

folders 1.472,15 844,32

webs ite 83,82 83,82

hael la 183,85 216,63

overschot/tekort(-) -608,92 936,57

1.830,39 2.584,60 1.830,39 2.584,60

Aangegane verplichtingen in Lopende verplichtingen

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag

benin 0 0,00 0 0,00 benin 23 0,00

congo 0 0,00 0 0,00 congo 40 1.350,00

kenia 0 0,00 10 10762,30 kenia 47 10.717,30

mal i 10 6.490,00 6 6000,00 mal i 40 11.610,00

malawi 3 5.800,00 0 0,00 malawi 12 1.800,00

tanzania 4 3.200,00 8 8380,00 tanzania 172 11.365,00

uganda 4 3.000,00 3 5000,00 uganda 88 11.000,00

india 2 2.000,00 1 1000,00 india 4 1.000,00

zambia 0 0,00 5 3450,00 zambia 8 3.450,00

burundi 0 0,00 3 1200,00 burundi 3 1.200,00

overig 0 0,00 0 0,00 overig 0 0,00

23 20.490,00 36 35792,30 437 53.492,30

Giften per maand

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag

jan 10 478,49 11 1018,95 9 4971,27

feb 62 3106,14 85 3142,31 115 6693,31

mrt 95 6126,43 94 3834,14 63 4151,64 46 2966,64

apr 18 1617,87 23 1378,11 21 623,57 11 288,57

mei 16 1044,47 27 1225,39 15 1697,57 13 250,95

jun 12 152,58 11 663,58 16 405,04 12 334,04

jul 5 53,57 9 1163,57 8 173,57 9 5379,22

aug 12 713,47 13 3398,04 9 2724,81 11 766,31

sep 14 859,81 8 104,92 14 1396,57 13 312,12

okt 7 198,11 6 148,57 6 51,57 7 403,57

nov 8 364,93 10 1601,31 7 765,24 6 61,31

dec 13 683,58 8 689,04 9 1689,04 9 1330,31

200 11814,82 281 17791,3 264 17839,88 261 23757,62

2012

2011 2012

2009 2010 2011

 


