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1. Inleiding 
 

Beste donateurs, lezers 
 
Het jaar 2011 is bijna afgesloten en terugkijkend was dit in meerdere opzichten een enerverend jaar. 
 
Wanneer we naar de wereld om ons heen kijken zien we dat er veel is gebeurd, met name op 
economisch gebied. 
Landen die bijna failliet gingen, de euro die ter discussie stond en ook in ons eigen land moesten we 
inleveren. Het leven wordt duurder en bestaat uit meer onzekerheden.  
We weten niet wat de toekomst zal brengen. 
 
Daarnaast was er veel onrust in Afrika. Als we kijken naar de hongersnood in Somalië, de oorlog in 
Libië, onrust in Egypte… En zo kan ik nog wel even doorgaan.  
Ook andere werelddelen hadden zorgen, denk nog maar even aan wat er begin dit jaar in Japan 
gebeurde. 
 
Van belang is dat we met elkaar zorg dragen voor onze medemensen en omgeving. Dat is, wat wij als 
Stichting Anna Poot (StAP) dan ook op kleine schaal proberen. 
 
De economische ontwikkelingen in overweging genomen, zou de StAP zorgen moeten hebben. 
Immers, deze economische teruggang zou de financiële situatie van onze, relatief kleine, Stichting 
negatief kunnen beïnvloeden. 
Het tegendeel is echter waar. Wij hebben financieel een goed jaar gehad.  
 
Wij willen iedereen daarvoor heel hartelijk bedanken! 
 
Het blijft altijd weer geweldig om te zien dat op het persoonlijk vlak nog zo vaak aan ons wordt 
gedacht. Door middel van bijvoorbeeld een trouwerij, een verjaardag, een boeken- of kledingmarkt, 
de Rotary, de kerken, de Soroptimisten en vele anderen die de StAP een warm hart toe dragen. 
Dat alles met elkaar, stelt ons weer in de gelegenheid om jonge studentverpleegkundigen en 
studentverloskundigen, die in een financiële situatie zitten waarbij ze niet weten hoe ze hun studie af 
kunnen maken, te ondersteunen op financieel gebied. Dat is geweldig! 
 
Ik wil graag een voorbeeld geven van een paar studenten die ik dit jaar persoonlijk in Malawi heb 
ontmoet op het St. Johns college. 
Tijdens mijn bezoek aan de school heb ik gesproken met het hoofd van de opleiding en een aantal 
studenten. De studenten merkten op; ‘Als we niet waren geholpen hadden we nu thuis gezeten.’ 
Niet te weten hoe ze aan de financiële middelen hadden kunnen komen om hun studie te vervolgen. 
Dit is waar wij het met elkaar voor doen! 
 
Vanuit het bestuur wil ik graag het volgende nieuws nog met u delen: 
Begin 2011 hebben wij afscheid genomen van 2 bestuursleden, Ineke Huitema en Saskia de Jong, 
zoals wij in het jaarverslag 2010 ook vermeld hadden. 
Daarnaast hebben we ook twee nieuwe bestuursleden mogen begroeten, Rabiath Raïmi en Yvonne 
de Vreede.  
Ik zie het als een geschenk dat we in deze tijd nog jonge gemotiveerde mensen als Rabiath en Yvonne 
hebben gevonden om mee te denken en te werken om de StAP verder te ontwikkelen. 
Als laatste wil ik wat opmerken over de uitvoering van dit jaarverslag. 
Misschien dacht u wel, toen u het jaarverslag in handen kreeg, ‘Wat is dit nu voor papier?’. 
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We hebben dit jaar gebruik gemaakt van Cradle to Cradle papier. Het principe hiervan ligt in het 
concept; ‘afval is voedsel’. Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig 
kunnen worden in gezet in het andere product. Alle restproducten moeten hergebruikt kunnen 
worden, zodat de kringloop weer compleet is.  
Ook willen wij als Stichting hier aandacht aan besteden waar wij kunnen. 
Hiermee afsluitend, denk ik dat we als Stichting dan ook op een kleinschalig manier  
werken aan duurzaamheid. 
 
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 dat waar wij met elkaar mee bezig zijn. 
 
Namens de voorzitter, 
 
 
Anneke Westerhof 
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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. (Anna) Poot 
 
 
Doelstelling van de Stichting Anna Poot. 
 
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 studenten verpleegkunde en verloskunde zich financieel kunnen redden, 
- het toekomstperspectief voor jongeren op de arbeidsmarkt, voorrang wordt gegeven aan 

vrouwen 
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3. Wat hebben we in 2011 gedaan? 
 
 

A. Fondsenwerving en PR 
 

Het afgelopen jaar is de fondsenwerving en PR vooral gericht geweest op studenten verpleegkunde 
aan de HBO-V van Utrecht en Leiden. 
 
Bij de diplomering van HBO-V studenten in Utrecht en Leiden is aandacht gegeven aan de StAP door 
middel van een wervende brief en de StAP folder. Hieruit zijn een aantal donaties voortgekomen. 
 
Op 12 mei wordt ieder jaar de dag van de verpleging gevierd.  
Op deze dag hebben een aantal bestuursleden van de StAP, op de Hogeschool Utrecht, een lezing 
gegeven over de Stichting. Hierbij waren zowel studenten als docenten aanwezig.  
Een boekenverkoop in de school op deze dag leverde een mooie opbrengst op. Deze opbrengst werd 
geschonken aan de StAP.  
De boeken waren afkomstig uit de boekenkasten van docenten en deze actie duurt nog steeds voort. 
 
Ook dit jaar heeft de StAP een lezing gegeven bij een Rotary. Ditmaal bij de afdeling Voorschoten/ 
Leidschendam. Hieruit is een donatie voortgekomen en verdere naamsbekendheid van de StAP. 
 
Dat de StAP inmiddels het netwerk aan het verbreden is, blijkt wel uit de uitnodigingen van diverse 
organisaties om zich als StAP te komen presenteren. 
Zo werd de StAP benaderd door de Soroptimisten uit Doetinchem om bij een kledingbeurs aanwezig 
te zijn.  
In november is er een presentatie gegeven aan de Soroptimisten in Voorburg.  
De StAP is aanwezig geweest op de jaarlijkse Afrikadag van de Evert Vermeer Stichting in Den Haag. 
Weliswaar nog niet met een stand van de StAP, maar wel uit naam ervan. Wie weet een mooi doel 
voor het jaar 2012. 
 
De ervaringen met verschillende presentaties hebben er voor gezorgd dat het voorlichtingsmateriaal 
is aangepast en toegespitst op verschillende doelgroepen. 
 
Uiteraard was onze ambassadrice en naamgever van de StAP, Anna Poot, actief in het geven van 
diverse lezingen in het land, waaronder een presentatie in de Kruiskerk te Amstelveen. 
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B. Relatiebeheer binnenland 
 

Het afgelopen jaar heeft de StAP de contacten met de opleidingen Verpleegkunde aan de 
Hogescholen van Utrecht en Leiden gecontinueerd en op elkaar afgestemd. 
Er zijn afspraken gemaakt naar aanleiding van aanbevelingen in adviesnota’s die door studenten van 
de Leidse HBO-V zijn geformuleerd en die nadere uitwerking vragen. 
De volgende mogelijkheden zullen worden onderzocht: 
- of er in colleges over internationalisering  en ontwikkelingssamenwerking aandacht aan de StAP 

kan worden gegeven,  
- of  er op themadagen, die gaan over interculturalisatie, iets over de StAP kan worden uitgewerkt, 
- of  studenten kunnen uitzoeken hoe verpleegopleidingen in ontwikkelingslanden eruit zien  en of 

verpleegkundige interventies verschillen van die in Nederland, of juist niet, 
- of er projecten voor studenten zijn te formuleren waarbij er een vervolggeschiedenis wordt 

gemaakt van studenten die ‘StAPsteun’ kregen. 
 
Op een aantal onderdelen is het lesprogramma van deze hogescholen reeds aangepast op het gebied 
van internationalisering. Hierin is o.a. de StAP verwerkt. 
 
Door de opgedane eraringen bij bovenstaande scholen, wordt er in 2012 contact gelegd met andere 
HBO-V opleidingen, ten behoeve van naamsbekendheid, draagvlak en fondsenwerving voor de StAP. 
Een daarvan zal zijn de Haagse Hogeschool zijn. 
 
Dit jaar zijn ook de eerste contacten met het ROC in Utrecht gelegd. In Leiden is het ROC al bereikt 
door de reeds bestaande samenwerking met de HBO-V in Leiden. 
Komend jaar zal hier verder invulling aangegeven gaan worden. 
 
In het najaar zijn verloskundigen benaderd om StAP onder de aandacht te brengen.   
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C. Beleid 
 

Op 5 maart en 24 september hebben wij twee beleidsvergaderingen gehad. Deze vergaderingen 
stonden in het teken van de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan voor 2012-2017. 
 
Tijdens de eerste vergadering werd het beleidsplan van de afgelopen 5 jaar geëvalueerd en is een 
SWOT analyse gemaakt.  
SWOT staat voor Strengts, Weaknesses, Oppurtunities en Threats. In het Nederlands zou je kunnen 
zeggen dat we gekeken hebben naar de sterke en zwakke punten van onze Stichting en onze kansen 
en bedreigingen als Stichting. 
Zowel de evaluatie als de SWOT analyse hebben als basis gediend voor het opstellen van het 
strategisch beleidsplan 2012-2017. 
 
Op 24 september hebben we het concept  beleidsplan 2012-2017 besproken en de puntjes op de i 
gezet. De aanpassingen worden nog verwerkt en vanaf 1 februari 2012 zal het ‘beleidsplan 2012-
2017’ te vinden zijn op de website van de Stichting; www.stichtingannapoot.com. 
Ook kan het beleidsplan vanaf 1 februari aangevraagd worden via de Stichting Haëlla. 
Contactpersoon is Elly Dekker met telefoonnummer 070-3249929. Het beleidsplan zal u dan 
schriftelijk worden toegezonden. 
 
Ook is besloten welke scholen gesteund zullen worden in 2012. Deze scholen bevinden zich in de 
volgende landen; Congo, Kenia, Malawi, Mali, Tanzania, Oeganda. 
 
Dankzij onze donateurs is het mogelijk om in 2012 meerdere studenten te ondersteunen. 
We hebben afgesproken dat we tijdens de bestuursvergaderingen elke aanvraag zullen behandelen, 
mits de opleiding en de student voldoet aan onze criteria. Dit geldt ook als de school niet in ‘onze 
lijst’ voorkomt.  
Als Stichting zullen wij geen actieve rol gaan spelen in het zoeken naar studenten, maar we zullen 
‘milder’ zijn in het toekennen van financiële ondersteuning, zoals hierboven vermeld staat. 
De criteria kunt u vinden in het beleidsplan en op de internetsite. 

http://www.stichtingannapoot.com/
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D. Financiën 
 

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.  Zo mochten wij donaties ontvangen vanwege  boekenverkoop, huwelijk, eerste AOW enz. 
Ook instellingen en verenigingen lieten zich niet onbetuigd. We ontvingen gelden van de Heimerink 
Reith Stichting, de Rotary Club Voorschoten-Leidschendam en diverse kerkgenootschappen. De 
grootste gift kwam van de Stichting Redonans. Deze stichting is opgeheven en het bestuur heeft de 
StAP bedacht met een bedrag van € 30.000,=. Tevens mochten wij “schenkingen via notariële akte” 
ontvangen. Het voordeel hiervan is dat het gehele bedrag, ongeacht de grootte, aftrekbaar is voor de 
belasting. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, neem dan contant op met uw notaris. 
Mede namens de gesponsorde studenten aan alle gevers onze hartelijke dank. 
 
De cijfers: 

Giften
t/m okt

 2011

verschil 

t.o.v. 2010

in% van 

totaal

t/m okt 

2010

in% van 

totaal

mailingactie 8.107 20% 49% 6.773 46%

incidenteel 8.328 4% 51% 7.978 54%

16.434 11% 14.750

instellingen 35.000 6.111  
 
Zoals het er nu naar uit ziet, zal het totaal aan giften mailingactie en incidentele giften in 2011 ruim 
boven het niveau van 2010 uitkomen, naar verwachting ca 11%. Het aandeel van de mailingactie in 
het totaal ligt iets hoger dan in 2010 (49% t.o.v. 46%) en met de mailingactie van december in het 
vooruitzicht zal dat nog toenemen. Ook met de incidentele giften gaat het goed, deze liggen 4% 
boven 2010. De giften van instellingen worden gedomineerd door de schenking van de stichting 
Redonans. 
 
Kosten: 
Vanaf 2010 hebben we een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de  kosten voor het 
overboeken van geld naar de studenten. Deze werden ten laste van het werkkapitaal1 gebracht, maar 
omdat deze kosten direct te relateren zijn aan de studenten, worden deze nu ten laste van de giften 
gebracht. 
 
De StAP heeft maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het 
bestuur heeft gemeend dat ook in de bedrijfsvoering tot uiting te brengen en zijn daarom een 
bankrelatie aangegaan met de Triodos bank. Deze overstap heeft echter zijn prijs, waardoor de 
bankkosten wat hoger zullen uitvallen dan in 2010.  
 
De kosten voor folders zullen nog toenemen door de mailing die in december verstuurd zal worden. 
In de komende jaren zullen we deze kosten zoveel mogelijk trachten te beperken, door meer gebruik 
te maken onze website. 
 
Ontwikkeling werkkapitaal: 

Jaar 2007 2008 2009 2010
t/m okt

 2011

saldo 6.401 3.993 3.155 3.047 3.883  

                                                        
1 Werkkapitaal: onder werkkapitaal worden alle inkomsten niet zijnde giften verstaan. B.v. rente 
inkomsten, vergoeding voor lezingen e.d.  
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Toezeggingen: 
In 2010 is voor een totaal van € 32.670,= aan toezeggingen gedaan. In 2011 is dat tot nu toe  
€ 20.465,=. Deze daling is het gevolg van een sterke daling in het aantal aanvragen. Het bestuur 
beraad zich momenteel op welke wijze het aantal aanvragen weer kan toenemen. Temeer daar we 
een groot bedrag van de stichting Redonans hebben mogen ontvangen. 
 
Overzicht Toezeggingen 
 

jaar

land aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal Bedrag

benin 1 610 - - - - - - - -

congo 7 1.610 - - - - 6 4.050 - -

kenia 3 3.300 6 4.950 7 11.000 13 12.650 - -

mali 4 5.500 1 1.000 4 2.570 8 7.600 10 6.465

malawi - - - - 4 3.200 - - 3 5.800

tanzania 23 8.200 34 28.964 14 6.006 2 1.120 4 3.200

uganda 18 9.215 6 2.480 11 3.350 6 3.250 4 3.000

zambia - - - - - - 1 4.000 - -

india - - - - - - - - 2 2.000

totaal 56 28.435 47 37.394 40 26.126 36 32.670 23 20.465

2007 2008 2009 2010 2011

 
 
 
 
Cijfers per begin november 2011 
 
Giften Saldi Rekeningen

stand per 8-11-2011 per 8-11-2011

2010 2011 ING 3147637 1.683,21

Individueel 18.367,93 16.434,19 Rente Meer 31476379 877,05

Insti tuten 6.111,20 5.000,00 Triodos 390309141 7.590,04

Totaal 24.479,13 21.434,19 Triodossparen2000123449 110.291,46

Totaal 120.441,76

Begroot 25.000,00 25.000,00

Vermogensoverzicht

Nog te rea l iseren 520,87 3.565,81 per 8-11-2011

Vreemd vermogen 19.552,68

Verdeling ontvangsten individueel naar grootte bedrag Reserve Sympos ium 4.500,00

Toezeggingen Openstaand39.600,00

Omschrijving aantal bedrag aantal bedrag Balansposten 0,00

< 25 194 3.024,44 116 1.605,47 Werkkapitaa l 3.882,78

25 - 50 72 3.250,01 25 1.095,38 Nog te bestemmen 52.906,30

50 - 100 17 1.605,00 16 1.455,00

100 - 150 4 540,00 2 246,00 Aanvragen

150 - 200 3 600,00 2 391,65 2010 2011

> 200 15 9.348,48 12 11.640,69 Behandeld 139 40
Totaal 305 18.367,93 173 16.434,19 Accoord 37 23

2010 2011

85,7%

100%0%

% ontv. giften
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Giften/Subsidies

Ontvangsten Uitgaven/Uitbetaalde subsidies

2010 2011 2010 2011

gi ften 18.367,93 16.434,19 kosten overboeken 759,60 336,00

st. di jkverzwaring 1.111,20 0,00 benin 1.885,00 0,00

heimerink rei th 5.000,00 5.000,00 congo 2.415,00 1.350,00

st. Redonans 0,00 30.000,00 kenia 5.500,00 2.200,00

mal i 6.420,00 945,00

malawi 1.600,00 4.000,00

tanzania 11.839,00 2.650,00

uganda 2.175,00 1.200,00

india 0,00 1.000,00

zambia 4.000,00 0,00

24.479,13 51.434,19 36.593,60 13.681,00

rente 2.638,29 1.826,89 debetrente 0,68 0,78

an poot 0,00 0,00 bankkosten 136,28 342,28

kamer van koophandel 26,14 26,64

diversen 286,44 69,30

folders 1.931,22 284,68

webs ite 83,82 83,82

hael la 282,01 183,85

overschot/tekort(-) -108,30 835,54

2.638,29 1.826,89 2.638,29 1.826,89

Aangegane verplichtingen in Lopende verplichtingen

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag

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

congo 6 4.050,00 0 0,00 congo 14 5.655,00

kenia 13 12.650,00 0 0,00 kenia 17 12.650,00

mal i 8 7.600,00 10 6465,00 mal i 15 10.270,00

malawi 0 0,00 3 5800,00 malawi 6 3.400,00

tanzania 2 1.120,00 4 3200,00 tanzania 10 4.100,00

uganda 6 3.250,00 4 3000,00 uganda 9 2.525,00

india 0 0,00 2 2000,00 india 2 1.000,00

zambia 1 4.000,00 0 0,00 zambia 0 0,00

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

36 32.670,00 23 20465,00 73 39.600,00

Giften per maand

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag

jan 95 6126,43 94 3834,14 63 4151,64

feb 18 1617,87 23 1378,11 21 623,57

mrt 16 1044,47 27 1225,39 15 1697,57

apr 12 152,58 11 663,58 16 405,04

mei 5 53,57 9 1163,57 8 173,57

jun 12 713,47 13 3398,04 9 2724,81

jul 14 859,81 8 104,92 14 1396,57

aug 7 198,11 6 148,57 6 51,57

sep 8 364,93 10 1601,31 7 765,24

okt 13 683,58 8 689,04 9 1689,04

nov 10 478,49 11 1018,95 5 2755,57

dec 62 3106,14 85 3142,31

272 15399,45 305 18367,93 173 16434,19

2011

20112010

2009 2010

 


