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INLEIDING 

Beste donateurs, lezers, 
 
 
In de laatste zin van de inleiding van het jaarverslag van 2017 beschreef ik een aantal uitdagingen 
waar het bestuur in 2018 mee aan de slag moest.  
 
‘’De  geschetste uitdagingen zullen in 2018 de leidraad vormen van de thema’s die we als bestuur 
moeten gaan aanpakken. We zullen ons echter blijven focussen op de core business van de 
stichting namelijk het blijven ondersteunen van de verpleeg-en verloskunde studenten in diverse 
Afrikaanse landen. ‘’(jaarverslag StAP 2017). 
 
Dit is precies wat het bestuur in 2018 heeft gedaan, want we hebben maar liefst 41 studenten 
kunnen ondersteunen. Ook het begrootte bedrag van € 25000,-- hebben we in december 2018 net 
kunnen halen. Dit dank zij de steun van de vele donateurs. 
 
Zoals aangegeven in het jaarverslag van 2017, is het bestuur op zoek gegaan naar nieuwe 
bestuursleden die vanaf 2020 het stokje gaan overnemen. Gelukkig hebben we nieuwe mensen 
gevonden die de visie en de missie van de Stichting een warm hart toedragen. 
 
In 2018 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het jubileumjaar 2019. Dan bestaat de 
Stichting Anna Poot 30 jaar. Traditiegetrouw zullen in 2019 een aantal bestuursleden een bezoek 
gaan brengen aan diverse Afrikaanse scholen en ziekenhuizen waar studenten ondersteund 
worden. De bestuursleden zullen dit uit eigen middelen financieren.  
Tevens zal eind 2019 een symposium georganiseerd worden waarin  verslag gedaan wordt van 
deze StAP Afrikareis nr 6. Tevens zullen mensen geïnformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen 
met betrekking tot de Stichting Anna Poot.  
 
In dit jaarverslag kunt u lezen wat het bestuur afgelopen jaar gedaan heeft om fondsen binnen te 
halen en studenten te ondersteunen. Tevens  leggen we verantwoording af van de financiële 
aspecten.  
 
 

Edwin Hagenbeek 

Voorzitter Stichting Anna Poot 
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DOELSTELLING VAN DE STICHTING ANNA POOT 

Het gaat steeds beter met de gezondheidszorg in de wereld. Nog nooit zijn er zoveel meisjes 

geweest die naar school kunnen en het aantal kinderen dat gevaccineerd wordt, stijgt nog steeds. 

Toch laat de gezondheidszorg in lage inkomenslanden –vooral in Afrika-  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: 

- dat de gezondheidszorg door geschoolde verpleegkundigen en verloskundigen wordt uitgevoerd. 

- dat studenten verpleegkunde en verloskunde zich financieel kunnen redden 

- dat het toekomstperspectief voor jongeren op de arbeidsmarkt vergroot wordt 

 

 

 

(beeld uit Stap reis 2014; het Stap bestuur op bezoek bij een afgelegen kliniek in Afrika waar studenten ondersteund worden) 
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WAT HEBBEN WE IN 2018 GEDAAN? 

Activiteiten 2018 

In 2018 hebben we de volgende activiteiten ondernomen: 

Januari 2018 
1e   Reguliere vergadering van 2018 
 
Februari 2018 
Fondsen brieven uitgedaan naar diverse fondsen. 
 
Maart 2018 
Bestuursvergadering/Beleidsdag van StAP op Hogeschool Utrecht. Thema; Voortgang ‘StAP’. 
Een brainstorm sessie onder leiding van Anneke Westerhof over StAP naar de 21-eeuw. 
 
 
April 2018 
Publicatie van jaarverslag 2017 
Werving nieuwe penningmeester en andere bestuursleden 
 
Mei 2018 
2e Reguliere vergadering van 2018 
 
Juni 2018 
Aanwezig bij diplomering van HBO-V studenten Hogeschool Utrecht.  
 
Augustus 2018 
Overleg met mogelijke nieuwe web-beheerder 
 
September 2018 
3e Reguliere vergadering van 2018 
 
Oktober 2018 
Bestuursvergadering/Beleidsdag StAP  
 
November 2018 
4e reguliere vergadering van 2018 
Aanwezig bij inauguratie van nieuwe leden International Honours Nursing Society SSTI/Rho Chi 
(zie pag7) 
Jaarplan 2019 gemaakt 
 
December 2018 
Verzenden Kerstgroet.  
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FONDSENWERVING EN PR 

Afgelopen jaar hebben we van enkele fondsen een bedrag ontvangen. Eén van de fondsen 
die genoemd wil worden is Ars Donandi, die ons elk jaar een ruim bedrag schenkt. 

Voor de PR zijn we bij de inauguratie geweest bij Rho Chi (de Nederlandse onderafdeling 
van International Nursing Honours Society SSTI). Tevens onderhouden we contacten met 
de diverse hogescholen (zie ook evenementen). 

Het bestuur probeert op diverse manieren gelden te organiseren vanuit particuliere en ge-
institutionaliseerde fondsen (zie ook de financiële bijlage). 

EVENEMENTEN 

Stichting Anna Poot heeft zich op verschillende evenementen laten zien. 
StAP is ook aanwezig geweest bij de diplomering van de HBO-V studenten in Utrecht. 
 
 
Op de jaarlijkse inauguratie van nieuwe leden van de Nursing Honours Society (Sigma Theta Tau) 
is Stichting Anna Poot aanwezig.  

SAMENWERKING MET HOGESCHOLEN 

Hogeschool Utrecht heeft diverse keren ruimtes beschikbaar gesteld aan Stichting Anna Poot om 
daar te vergaderen. 
 
 

BELEID 

Het beleidsplan van de Stichting liep tot 2017. Het bestuur heeft zich daarna gebogen over de 
verdere ontwikkelingen. We zien dat de huidige werkwijze van de stichting niet meer voldoet aan de 
eisen van de 21-eeuw. We maken te weinig gebruik van de huidige informatie technologie. De 
Stichting wil zich vernieuwen en verjongen, daar is in 2018 op ingezet. Het bestuur focust nog 
steeds op de doelstellingen van de Stichting en wil deze ook behouden. 
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OVERZICHT GESPONSERDE STUDENTEN  

In 2018 zijn er 75 aanvragen behandeld. Daarvan zijn er 41 toegewezen, 21 afgewezen en 15 
aangehouden. We hebben ons goed gehouden aan de het voorkeursbeleid voor meisjes. Maar 
liefst 32 meisjes en 9 jongens hebben we dit jaar ondersteund.  
 
Toegewezen aanvragen 

Land Aantal 

Toege

w. 

 

Vrou

w/ 

Man 

Aantal  

Scholen 

Opleidingen: 

Clinica

l  

Nursin

g 

Officer 

Diploma 
in 
Nursing 
 
 
(Register
ed 
Nurse) 

Certifica
te 
in 
Nursing 
 
(Enrolle
d Nurse) 

Diploma 
Midwifer
y 
 
 
(Register
ed 
Midwife) 

Certificat
e 
Midwifer
y 
 
 
(Enrolled 
Midwife) 

Bachel

or 

Health 

Tutor 

Kenia 6 6/0 2 5     1 

Congo 1 1/0 1     1  

Oegan

da  
24 18/6 7  12 4 4 4  

Tanzan

ia 
10 7/3 3 8 2     

Totaal 41 32/9 13 13 14 4 4 5 1 

 
Afgewezen aanvragen 

Land Aantal Vrouw/Man 

 Kenia 1 0/1 

Oeganda 8 5/3 

Tanzania 12 10/2 

Totaal 21 15/6 

Redenen om studenten af te wijzen zijn: 
- Student voldoet niet aan de criteria 
- School voldoet niet aan de criteria 
- Opleiding voldoet niet aan de criteria 

 
Aangehouden 

Land Aantal Vrouw/Man 

Oeganda 7 7/0 

Tanzania 8 4/4 

Reden van Aanhouden 
- Wachten op aanvullende gegevens 
- Student is nog in het eerste jaar 
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FINANCIËN 

Giften: 

In 2018 zijn de inkomsten uit de mailingactie met 11% toegenomen. Vooral omdat meer 

aangeschrevenen een donatie hebben gedaan. Daarmee liggen de giften door donateurs hoger 
dan de incidentele giften. In 2017 was dat andersom. In totaal zijn de individuele giften 

(mailingactie + incidentele giften) lager dan in 2017. Dit als gevolg van de vergrijzing van het 

donateursbestand. 

 

Cijfers mailingacties: 

 
 

 
Voor het 2e jaar op rij zijn de giften van instellingen/stichtingen afgenomen en wel met 20% (-

17% in 2017). Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat er minder inspanningen zijn verricht om 
gelden van instellingen los te krijgen. 

 

 
De bedrijfskosten liggen fors lager dan in 2017. Voornamelijk als gevolg van extra kosten van 

foldermateriaal in 2017 

 

 
De inkomsten waaruit de bedrijfskosten worden betaald (rente-inkomsten en vruchtgebruik) 

zijn fors gestegen. Vooral door de inkomsten uit het vruchtgebruik. Rente inkomsten zijn er 

niet. 
 

 
De inkomsten t.b.v. de kosten waren niet voldoende om de uitgaven te dekken. Vandaar dat 

potje waaruit de kosten werden bestreden inmiddels leeg is. Afhankelijk van de opbrengst uit 
het vruchtgebruik zullen de kosten voortaan gotendeels worden bekostigd uit de giften. 
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Toezeggingen: 
In de verslagperiode was er ruimte om 41 studenten te ondersteunen voor een bedrag van 

€ 39.930  waarvoor namens de studenten hartelijk dank.  

 

Overzicht Toezeggingen 
 

 
 
 

 

Cijfers per 31 december 2017 
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PLANNEN VOOR 2019 

 

VOORBEREIDING VAN DE  STAP REIS VAN 2019 

Elke 5 jaar bezoekt een deel van het STAP-bestuur een aantal instellingen waar studenten 
studeren die door de stichting ondersteund worden. We zullen in 2018 starten met de 
voorbereidingen van deze 6e StAP reis.  

FOCUSSEN OP ‘’CORE BUSINESS’’ 

In 2019 gaan de lopende zaken gaan door. De belangrijkste activiteiten zoals het onderhouden 
van de contacten met studenten in verschillende landen, het selecteren van aanvragers voor 
toekenning van een studiebeurs, het onderhouden van de contactpersonen en het werven van 
fondsen, krijgen voorrang.  

 

VOORBEREIDING STAP SYMPOSIUM 

In 2019 bestaat Stichting Anna Poot al 30 jaar. Dat betekent dat we  in de loop van 2018 weer 
moeten bedenken hoe we dit gaan vieren. Het is gebruikelijk om voorafgaand aan het 
symposium ook een StAP reis organiseren. In hoeverre dit allemaal mogelijk is zullen we in de 
loop van het jaar moeten onderzoeken.  
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BIJLAGE 1: FINANCIEN 
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