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Geachte betrokkenen en belangstellenden bij de Stichting Anna Poot (StAP), 
 

Met plezier bied ik u het jaarverslag 2013 van de Stichting Anna Poot aan. 
 

De nog steeds voortdurende financiële crisis heeft ook de StAP geraakt. Er is een forse daling 
ingetreden in ontvangen giften. Zowel van particulieren als van instellingen.  
Door schenkingen en legaten uit eerdere jaren waren er voldoende middelen aanwezig om de, in het 
jaarverslag 2012 aangekondigde, ondersteuning van studenten van scholen waar we geen contact 
mee hadden gestalte te geven.  
 

In Nederland was het bestuur actief met het bestendigen dan wel het leggen van diverse contacten 
zoals opleidingsinstituten voor verpleegkundigen en verloskundigen.  
 

De website van de StAP wordt steeds vaker bezocht. Zo ontvangen wij nu vaker via de website 
vragen om ondersteuning van studenten en vragen om informatie. 
Ook beweegt de StAP zich in de wereld van de sociale media via facebook.  
 

Medio 2013 is het bestuur begonnen met de voorbereidingen van het lustrum ter viering van het 25 
jarig bestaan van de StAP. We zullen tijdens het symposium aandacht besteden aan de resultaten van 
de millennium doelstellingen die gericht zijn op de gezondheidszorg.  
We hopen op 11 oktober 2014 een symposium te houden. Geeft u deze activiteit vast een plaatsje in 
uw agenda? Voor de goede orde wordt hier vermeld dat het symposium bekostigd moet worden via 
andere fondsen dan de giften die we ontvangen voor de studenten.  
 

In het voorjaar van 2014 hoopt een delegatie van het bestuur, op eigen kosten, weer af te reizen 
voor het vijfjaarlijks bezoek aan studenten en scholen. Ook deze keer zullen waarschijnlijk Kenia, 
Oeganda en Tanzania worden bezocht. De resultaten van dit bezoek worden tijdens het 
bovengenoemd symposium gepresenteerd worden.  
 

In het verslagjaar heeft ook de volgende bestuurswisseling plaatsgevonden: 
Door drukke werkzaamheden en het volgen van opleidingen houden Yvonne de Vreede en Rabiath 
Raina zich voorlopig op de achtergrond.  
In de zomer van 2013 kon het bestuur Saskia Boogaard verwelkomen als nieuw bestuurslid.  
 

Doordat er in 2014 drie bestuursleden afreden zijn we naarstig op zoek naar aanvulling van het 
bestuur. Kent u iemand die een bestuursfunctie ambieert of bent u uzelf in de gelegenheid om dit te 
doen dan zijn we blij als u contact met ons opneemt. Dit kan altijd via de Stichting Haella telefoon nr. 
070 - 324 99 29 of email info@haella.nl of via de website www.stichtingannapoot.com  
 

Al met al kunnen we stellen dat 2013 qua financiën een moeilijk jaar is, maar qua activiteiten een 
goed jaar om op terug te zien. Ook 2014 staat bol van activiteiten om naar uit te zien.  
 

Speciale dank gaat ook dit jaar weer naar de heer R. van der Ham, vormgever, die ons ondersteunde 
bij het maken van het jaarbericht.  
 

Tot slot willen we alle donateurs en andere goede gevers van harte danken voor hun steun.  
Immers, zonder deze steun kunnen geen studiebeurzen worden toegezegd.  
Wij zijn gelukkig dat we u wederom kunnen verzekeren van het feit dat alle giften op verantwoorde 
wijze worden besteed. Dit wil zeggen dat uw gift direct terechtkomt bij de studenten.  
 

Het bestuur van de StAP wenst u veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag en hoopt dat het u 
voldoende inzicht en informatie geeft met betrekking tot de activiteiten van de StAP. 
 

Namens het bestuur, 
 

Anneke Westerhof, voorzitter     ‘s Gravenhage, november 2013 
 
 

mailto:info@haella.nl
http://www.stichtingannapoot.com/
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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Anna Poot (StAP) van 2013. Zoals gebruikelijk wordt in 
dit jaarverslag door het bestuur verantwoording afgelegd van haar activiteiten in het verslagjaar. 
Deze keer zal ook kort ingegaan worden op de plannen voor 2014. 
Na de inleiding vindt u in hoofdstuk twee de bestuurssamenstelling. In hoofdstuk drie wordt de 
doelstelling van de StAP beschreven. 
Vervolgens vindt u in hoofdstuk vier de behaalde resultaten in 2013 en in hoofdstuk 5 worden de 
plannen voor 2014 kort toegelicht. 
 
In de bijlage vindt u het financieel jaaroverzicht. 

 

2. Bestuurssamenstelling 
 
Voorzitter:   mevrouw A. (Anneke) Westerhof 
Secretaris:   de heer E. (Edwin) Hagenbeek 
Penningmeester:  de heer M. (Maarten) van Dorp 
Algemeen:   mevrouw S. (Saskia) Boogaard 

mevrouw H. (Rita) van Dijk 
    mevrouw A. (Anke) Kuiper 
    mevrouw R. (Rabiath) Raimi 
    mevrouw Y. (Yvonne) de Vreede 
 
Oprichtster, erelid  
en ambassadrice:  mevrouw A. (An) Poot 

 
 

3. Doelstelling van de Stichting Anna Poot 

 
De gezondheidszorg in ontwikkelingslanden – vooral in Afrika- laat helaas nog steeds te wensen 
over. Er is een tekort aan geschoolde verpleegkundigen, verloskundigen, verzorgenden, artsen en 
paramedisch personeel. Als gevolg van het tekort aan artsen, komt er een aanzienlijk deel van de 
preventie, diagnostiek en behandeling op de schouders van verpleegkundigen en verloskundigen 
terecht.  
 
Door een bijdrage te leveren aan scholing van verpleegkundigen en verloskundigen door middel 
van het verstrekken van studiebeurzen wil de StAP ondersteuning bieden aan:  
- studenten verpleegkunde en –verloskunde, die in financiële nood verkeren, zodat zij hun 

opleiding kunnen afmaken. 
- het verbeteren van de gezondheidszorg door geschoolde verpleegkundigen en 

verloskundigen.  
- het verbeteren van het toekomstperspectief van jongeren op de arbeidsmarkt door het 

volgen van een opleiding. 

 



Stichting Anna Poot Jaarverslag 2013 Pagina: 5 

 

 

4. Behaalde resultaten in 2013 

 
Buitenland: 
In 2013 werden 20 studiebeurzen toegekend aan studenten in Kenia, Mali, Tanzania en Uganda 
 
Om inzicht in de voortgang van studente te verkrijgen wordt tenminste 1 x per jaar contact 
gelegd met alle contactpersonen (In de meeste gevallen zijn dat de hoofden van de opleiding). In 
deze contacten worden door de StAP de volgende zaken aan de orde gesteld:  
- Voortgang van de studenten. 
- Eventuele vernieuwingen in het onderwijs. 
- Aankomst en besteding fondsen 
Vanzelfsprekend kunnen ook andere, aan de beursverstrekking gerelateerde zaken aan de orde 
komen. 
 
Nederland: 
In 2013 mocht de StAP rekenen op de ondersteuning van 135 donateurs. Daarnaast werden 
enkele schenkingen ontvangen. Hierdoor konden ook beurzen worden verstrekt aan studenten 
die buiten, de in het beleid vastgestelde scholen en landen vallen, maar wel aan alle andere 
criteria voldoen zoals:  
- Tenminste het eerste jaar op eigen kracht hebben afgerond. 
- De opleiding wordt gevolgd aan een, door het ministerie van gezondheid in het betreffende 

land erkende school en opleiding. 
 
De StAP bevond zich in 2013, ondanks de verminderde giften van particulieren en instellingen, in 
een gunstige financiële situatie. Dit kwam vooral door de eenmalige schenkingen en legaten. De 
StAP werd echter ook dit verslagjaar geconfronteerd met een, weliswaar minimale, terugloop 
van donateurs. Hierdoor zijn fondswerving en het aantrekken van donateurs speerpunten van 
het bestuur.  

 
Om de naamsbekendheid van de StAP te bevorderen werden de volgende activiteiten 
ondernomen: 
- Aan de Kring van verloskundigen in Delft werd een presentatie gegeven, waar behalve voor 

fondswerving ook werd ingegaan op de millenniumdoelen: een raakvlak van 
verpleegkundigen en verloskundigen in Nederland en Ontwikkelingslanden.  

- Met de opleiding voor verloskundigen in Rotterdam werd contact gelegd. Mogelijkheden 
voor de StAP om bij te dragen in de opleiding zijn in ontwikkeling. 

- De eindexamenkandidaten van de HBOV’s te Utrecht en Leiden ontvingen na hun 
diplomering een felicitatie van de StAP met informatiepakket. 

- Er werd voorzichtig maar gestaag van de facebook pagina gebruik gemaakt. Alhoewel 
opgezet voor meer naamsbekendheid in Nederland wordt de facebookpagina ook gevonden 
door (oud) studenten elders in de wereld. 

- Medio 2013 is begonnen met de voorbereiding van de lustrumviering op 11 oktober 2014.  
De StAP bestaat dan 25 jaar. 
Het bestuur is voornemens een middagsymposium te organiseren waarin resultaten van de 
millenniumdoelen centraal staan.  

- Omstreeks dezelfde tijd zijn ook de voorbereidingen begonnen voor het vijfjaarlijks 
werkbezoek.  Naar verwachting zullen drie bestuurseden en de oprichtster van de StAP, 
mevrouw A. Poot in april 2014 op reis gaan.  
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5. Plannen voor 2014 

 
Gezien bovenstaande, zal het bestuur zich, naast de kerntaak ( het toekennen van studiebeurzen) 
richten op de volgende activiteiten: 
 
- Fondswerving ten behoeve van de continuïteit om beurzen te kunnen blijven verstrekken en 

fondswerving ten behoeve van de organisatie van het symposium. Voor dat laatste zijn de 
fondsen die door donateurs en anderen worden geschonken niet bedoeld. Deze fondsen 
worden immers strikt aangewend ten behoeve van het toekennen van studiebeurzen.  

 
- Naamsbekendheid uitbreiden. Hiervoor worden presentaties gegeven aan belangstellenden 

zoals Rotaryclubs. 
Het presentatiemateriaal zal worden gemoderniseerd. 

 
- Samenwerking met instellingen voor opleidingen van verpleegkundigen en verloskundigen. 

Dit om naamsbekendheid te verwerven maar ook solidariteit verkrijgen voor collegae in 
bijvoorbeeld Afrika. 

 
- Voorbereiding en uitvoering van het symposium op 11 oktober. Hiervoor worden ook 

vrijwilligers verzocht die mee willen helpen bij de voorbereiding en actief willen zijn op de 
dag zelf. 

 
- Voorbereiding en uitvoering van het werkbezoek in april 2014. 

 
- Bestuurssamenstelling. Door het vertrek van drie bestuursleden, waaronder de voorzitter, is 

het bestuur druk doende om vervangers vinden. Belangstellenden kunnen zich melden via de 
website van de StAP. 

 
 

Tot slot 

 
Het bestuur kijkt terug op een, voor de Stichting Anna Poot, goed jaar. Enig minpunt zijn de 
verminderde giften. Met veel plezier en verwachting wordt uitgekeken naar 2014.   
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Bijlage: Financieel jaarverslag 
 
Ondanks dat er voldoende middelen zijn, is 2013 een moeilijk jaar gebleken. 
De recessie laat ook bij de StAP duidelijk zijn sporen na. De revenuen uit de mailingactie zijn 18% 
minder dan vorig jaar en de incidentele giften liggen ca 70% onder het niveau van 2012. 
Lichtpunt is dat Heimerink Reith haar bijdrage met 50% heeft verhoogd. 
Niet alleen de financiële bijdrage is flink geslonken, ook het aantal donateurs is afgenomen met bijna 
13%. Desondanks willen we alle gevers hartelijk danken voor hun steun, mede namens de 
gesponsorde studenten. 

 
De cijfers: 

Giften
t/m okt

 2013

in% van 

totaal

verschil 

t.o.v. 2012

t/m okt 

2012

in% van 

totaal

mailingactie 7.837 74% -18% 9.549 51%

incidenteel 2.806 26% -70% 9.218 49%

10.644 -43% 18.767

15.732 31.960

instellingen/

legaten  
 
De opbrengsten van de mailingactie liggen beduidend lager (-18%) dan het voorgaande jaar, de 
incidentele giften liggen er bijna 3/4 onder (-70%). Per saldo zijn de inkomsten met 43% gedaald ten 
opzichte van vorig jaar. 
 
Kosten: 
In 2013 hebben we opnieuw de kosten naar beneden weten te brengen. We hebben minder hoeven 
uitgeven aan foldermateriaal en portokosten. Daarnaast hebben we wel meer uitgegeven aan 
overboekingskosten. Dit naar aanleiding van enkele terugboekingen van buitenlandse banken 
waarvan de gegevens niet volledig waren. Op deze terugboekingen wordt een fors bedrag aan kosten 
ingehouden. Om dit te voorkomen maken we nu meer gebruik van Western Union. Daarvan zijn de 
initiële kosten wel hoger, maar het risico dat het geld niet goed aankomt is veel kleiner. Met name in 
landen als Congo en Mali is dit van belang. 
 
Ontwikkeling werkkapitaal: 

Jaar
t/m okt

 2013

t/m okt

 2012

t/m okt

 2011
2010 2009

saldo 5.169 4.823 3.883 3.047 3.155  
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Toezeggingen: 
In 2013 is voor een bedrag van € 19.635,= aan toezeggingen gedaan. Dat is relatief laag en wordt 
veroorzaakt door enerzijds de verminderde inkomsten, maar anderzijds ook door de verminderde 
aanvragen. In 2009 en 2010 lag het aantal aanvragen nog rond de 125, de laatste drie jaar is dat 
meer dan gehalveerd naar gemiddeld 45. Wellicht is dit een gevolg van het consequente 
toekenningsbeleid dat gevoerd wordt. 
 
Overzicht Toezeggingen 
 

jaar

land aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag

benin - - - - - - - - - -

burundi - - 3 1.200 - - - - - -

congo - - - - - - 6 4.050 - -

kenia 5 4.410 10 11.095 - - 13 12.650 7 11.000

mali 1 920 6 6.000 10 6.490 8 7.600 4 2.570

malawi - - - - 2 1.800 - - 4 3.200

tanzania 6 5.430 8 9.700 4 3.200 2 1.120 14 6.006

uganda 8 8.875 3 4.000 4 3.000 6 3.250 11 3.350

zambia - - 5 3.450 - - 1 4.000 - -

india - - 1 1.000 2 2.000 - - - -

overig - - - - 1 4.000 - - - -

totaal 20 19.635 36 36.445 23 20.490 36 32.670 40 26.126

20092013 2012 2011 2010

 
 
 
 
Cijfers per 31 oktober 2013 
 
Giften Saldi Rekeningen

stand per 1-11-2013 per 1-11-2013

2011/2012 2012/2013 ING 3147637 3.192,51

Individueel 18.757,62 10.643,67 Rente Meer 31476379 1.232,72

Insti tuten 5.000,00 7.500,00 Triodos 390309141 -871,47

Totaal 23.757,62 18.143,67 Triodossparen2000123449 117.057,54

Fair Share Fund104507701 21.974,29

Begroot 25.000,00 25.000,00 Totaal 142.585,59

Nog te rea l iseren 1.242,38 6.856,33 Vermogensoverzicht

per 1-11-2013

Verdeling ontvangsten individueel naar grootte bedrag Vreemd vermogen 19.552,68

Reserve Sympos ium 4.500,00

Omschrijving aantal bedrag aantal bedrag Toezeggingen Openstaand47.575,00

< 25 178 2.755,48 168 2.484,86 Balansposten -664,76

25 - 50 41 1.837,40 35 1.650,76 Werkkapitaa l 5.169,06

50 - 100 20 1.720,00 16 1.480,00 Nog te bestemmen 66.453,61

100 - 150 3 390,00 3 425,00

150 - 200 5 965,32 1 200,00 Aanvragen

> 200 13 11.089,42 7 4.403,05 2012 2013

Totaal 260 18.757,62 230 10.643,67 Behandeld 54 40

Accoord 36 20

2011/2012 2012/2013

72,6%

100%0%

% ontv. giften
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Giften/Subsidies

Ontvangsten Uitgaven/Uitbetaalde subsidies

2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013

gi ften 18.757,62 10.643,67 kosten overboeken 315,15 959,81

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

heimerink rei th 5.000,00 7.500,00 congo 1.350,00 2.040,00

st. Redonans 0,00 0,00 kenia 10.745,00 3.300,00

legaat Heitink 10.000,00 0,00 mal i 3.730,00 6.720,00

legaat Struik 5.000,00 0,00 malawi 0,00 2.500,00

legaat van Diepen 7.899,60 8.231,80 tanzania 3.900,00 15.105,00

gi ft soroptimisten 4.060,00 0,00 uganda 0,00 7.350,00

india 1.000,00 0,00

zambia 0,00 870,00

50.717,22 26.375,47 21.040,15 38.844,81

rente 848,70 996,64 debetrente 0,00 0,00

overig 0,00 0,00 bankkosten 370,64 318,97

beleggen 1.735,90 1.259,16 kamer van koophandel 24,08 0,00

diversen 108,54 127,47

folders 844,32 692,79

webs ite 83,82 41,91

hael la 216,63 479,18

overschot/tekort(-) 936,57 595,48

2.584,60 2.255,80 2.584,60 2.255,80

Aangegane verplichtingen in Lopende verplichtingen

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag

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

congo 0 0,00 0 0,00 congo 2 450,00

kenia 10 11.095,00 5 4410,00 kenia 16 14.660,00

mal i 6 6.000,00 1 920,00 mal i 14 6.770,00

malawi 0 0,00 0 0,00 malawi 1 900,00

tanzania 8 9.700,00 6 5430,00 tanzania 12 8.115,00

uganda 3 4.000,00 8 8875,00 uganda 23 13.100,00

india 1 1.000,00 0 0,00 india 1 1.000,00

zambia 5 3.450,00 0 0,00 zambia 4 2.580,00

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

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

36 36.445,00 20 19635,00 73 47.575,00

Giften per maand

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag

nov 10 478,49 11 1018,95 9 4971,27 13 681,45

dec 62 3106,14 85 3142,31 115 6693,31 100 5542,52

jan 94 3834,14 63 4151,64 46 2966,64 41 1884,60

feb 23 1378,11 21 623,57 11 288,57 8 586,53

mrt 27 1225,39 15 1697,57 13 250,95 11 154,27

apr 11 663,58 16 405,04 12 334,04 9 498,30

mei 9 1163,57 8 173,57 8 379,22 9 146,53

jun 13 3398,04 9 2724,81 11 766,31 9 724,27

jul 8 104,92 14 1396,57 13 312,12 8 97,88

aug 6 148,57 6 51,57 7 403,57 6 61,53

sep 10 1601,31 7 765,24 6 61,31 9 183,79

okt 8 689,04 9 1689,04 9 1330,31 7 82,00

281 17791,3 264 17839,88 260 18757,62 230 10643,67

2012/20132009/2010 2010/2011 2011/2012

2011/2012 2012/2013

 


