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INLEIDING 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting Anna Poot (StAP).  

 

Het StAP bestuur laat in dit jaarverslag zien wat er in 2021 is gedaan aan activiteiten en wat de stand van zaken is. 

In halverwege 2021 heeft het bestuur helaas afscheid genomen van Frederika ten Asbroek, onze secretaris, die 

gedurende 6 jaar met enorm veel ureninzet, de administratie over heeft genomen en heeft gedigitaliseerd, de 

contacten met de scholen en de aanvragen van studenten heeft onderhouden. We willen haar ook in dit jaarverslag 

nog hartelijk bedanken voor deze grote prestatie. Daarna bleef het bestuur met vier personen achter en heeft Karen 

Spekhorst de taak van secretaris op zich genomen. Aan het eind van het jaar hebben we gelukkig een 

geïnteresseerde gevonden in Wieke van Draanen, die in 2022 gaat zien wat ze als bestuurslid kan gaan betekenen 

daar zijn we blij mee. 

 

StAP heeft 28 nieuwe studenten kunnen ondersteunen. Het nieuwe begrote bedrag is dit jaar net behaald. Dit 

dankzij een mooie bijdrage van enkele fondsen en wederom steun van u als trouwe donateur. In 2021 is er dus 

voldoende geld geweest om met de nieuwe studenten een financiële verbinding aan te gaan, maar de buffer is 

geslonken zodat we dat we dit jaar door een kleiner budget minder studenten kunnen gaan ondersteunen   

Het bestuur is in 2021 met vijf bestuursleden actief bezig geweest om de stichting van een nieuwe website te gaan 

voorzien, middels het aantrekken van deskundigen ter ondersteuning, dit is helaas nog niet tot een mooi resultaat 

gekomen. 

 

In dit jaarverslag kunt u verder lezen wat het bestuur afgelopen jaar gedaan heeft om fondsen te werven en 

studenten te ondersteunen.  De financiële verantwoording en het financiële overzicht is toegevoegd. Daarnaast 

volgt een korte vooruitblik voor 2022.  

 

Tot slot willen we u, als onze donateur, bedanken voor het vertrouwen dat u tot nu toe in ons als bestuur stelt en 

hopelijk zal blijven doen. 

 

Emma Struis 

Voorzitter Stichting Anna Poot 
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BESTUURSSAMENSTELLING 

Bestuurssamenstelling vanaf januari 2021: 

Voorzitter: Mw. E. (Emma) Struis 

Secretaris: Mw. F. (Frederika) ten Asbroek(tot september 2021) en Mw.  K. (Karen) Spekhorst  

Penningmeester: Mw. E. (Ellen) Tromp 

Bestuurslid:   Mw. A. (Arina) van Mierlo  

 

 

  

                                  
 

Arina van Mierlo                                       Karen Spekhorst                                   Emma Struis 

 

 

                                                              
                  

                             Ellen Tromp                                                    Frederika ten Asbroek   
                         

 

 

 

 

 

 

Oprichtster, erelid en ambassadrice: Mw. A. (An) Poot 
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MISSIE EN DOELSTELLING VAN DE STICHTING ANNA POOT  

STAP wil samenwerking en dialoog bevorderen tussen docenten en studenten verpleegkunde en verloskunde uit 

enkele Afrikaanse landen en Nederland, en studiebeurzen verlenen aan de Afrikaanse studenten  

 

Missie  

Het stimuleren van de zelfredzaamheid van jonge mensen, die door middel van een opleiding in de 

verpleegkunde/verloskunde, zich een positie kunnen verwerven waardoor zij hun gezin/familie kunnen 

onderhouden. Indirect richt de stichting zich op deze manier ook op het verbeteren van de gezondheidszorg in lage 

inkomsenslanden, in het bijzonder in Afrika.  

 

De stichting wil haar doelstelling realiseren door: 

● een platform te faciliteren waarin uitwisseling kan plaatsvinden tussen verpleegkundige-, verloskundige 

opleidingen in Nederland en Afrika; 

● beurzen te verstrekken aan individuen in lage inkomenslanden die de verpleegkundige/verloskundige 

basis- of vervolgopleiding willen volgen in een eigen of naburig land; 

● fondsen te werven om de ondersteuning aan de studenten te kunnen financieren; 

● contacten te leggen met overheidsinstanties en niet-gouvernementele organisaties in lage inkomenslanden 

die zich bezig houden met het opleiden van verpleegkundigen, verzorgenden en verloskundigen; 

● contacten te leggen met Nederlandse opleidingsinstituten voor verpleegkundigen en verloskundigen. 

 

 

Stap reis 2019: Stap bestuur in gesprek met docententeam van Virika Nursing school in Port Fortal. 
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ACTIVITEITEN 2021 

 
De activiteiten in 2021 stonden teken van vernieuwing en het doorvoeren van de beslissingen die in 2020 waren 

genomen. De overleggen en vergaderingen zijn digitaal gedaan met een uitzondering in december 2021. Er is 

gestart met het zoeken van digitaal  contact met scholen en principal tutors. Daarnaast zijn er verschillende 

overleggen geweest met betrekking tot het uitbouwen van de website en het zoeken naar nieuwe bestuursleden. 

 

ACTIVITEITEN-OVERZICHT : 

Maand Activiteiten 

Januari ● Lopende zaken afhandelen 

● Inkomende post. 

● Aanvragen scholen. 

Februari 1e bestuursvergadering van 2021 online 

● Aanvragen nieuwe studenten behandeld 

● Situatie binnen scholen besproken met betrekking tot corona besproken. 

● Digitaal contact met principal tutor Sister Nelly Ortrum Mission hospital.Kenya 

Maart 

 

 

 

 

Eerste Beleidsdag van StAP online  Maart 2021 

Thema: 

● Communicatie met gesponsorde scholen (dialoog) 

● Zoeken naar sponsoren 

● Zoeken naar nieuwe bestuursleden 

● Jaarplanner concreet maken 

April ● Concept Jaarverslag schrijven 

● Secretariaat G Suite opschonen 

● Documenten voorzien van logo en uitbreiden met nieuwe vragen ivm digitaal contact. 

Mei 2e bestuursvergadering van 2021 

● Voordrachten nieuwe verzoeken uitwerken en betalingen regelen. 

● Tekst schrijven voor Kruispuntje. 

● Flyers laten drukken. 

Juni ● Jaarverslag publiceren op de website 

● Contacten met webdesigner over de vormgeving van de nieuwe website 

● Fondsen werven ivm corona crisis in Afrika 

● Teksten maken om nieuwe jonge bestuursleden aan te werven. 

Juli Lopende zaken: 

Afhandelen binnenkomende post 

 

Centenary Nsambya. Poster en tekst aangeleverd voor de viering van 100 jarig bestaan. 

Augustus ● Vakantie 

● Afhandelen binnenkomende post 

September 3e bestuursvergadering 

● Afscheid Frederika ten Asbroek (secretaris)  

● Kerstgroet ontwerpen 

Oktober Beleidsdag StAP 

Thema:Financiën en digitale communicatie 

● Op welke manier wordt de website aangepast en hoe kan dit vorm krijgen 

● Nieuwe bestuursleden werven. 
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● Financiële situatie onderzoeken. 

November 4e Bestuursvergadering van 2021 

● verwelkoming Wieke van Draanen, als aspirant bestuurslid 

● Voordrachten nieuwe verzoeken uitwerken en betalingen regelen 

● Kerstgroet nieuwe stijl in overleg met Walter van Hulst en Joost 

● Digitalisering bespreken. 

● Digitaal contact Nsambya Mission Hospital 

●  

December ● Verzenden Kerstgroet, digitaal en schriftelijk 

● Fysiek Afscheid Frederika ten Asbroek. Samen gegeten bij bestuurslid thuis. 

● Fysiek kennis gemaakt met Wieke van Draanen 
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FONDSENWERVING EN PR 

Veel dank voor de giften in het afgelopen jaar van de fondsen Stichting Ars Donandi en van Vereniging Centrum 

Ontmoeting der Volkeren, helaas wordt deze laatste vereniging opgeheven. Het was een laatste mooie gift voor 

studenten, (zie ook de financiële bijlage).  

 

Voor de PR hebben we vooral indirecte activiteiten gedaan, zoals de visieontwikkeling van de stichting met 

daarbij het werken aan een nieuw gezicht( logo) en website. 

 

We zien in dat een regelmatige communicatie met vaste fondsen en donateurs van groot belang is voor continuïteit 

van relatiebeheer en het mogen rekenen op sponsoring. Dit zal dan ook in onze toekomstige activiteiten steeds 

terug komen. 

BELEID 

Het bestuur is bezig met het herijken van de doelstellingen van de Stichting om deze meer  naar de actualiteit aan 

te passen. Het is duidelijk dat Afrika niet per definitie achterblijft bij de rest van de wereld en soms zelfs voorop 

loopt. Denk hierbij aan het grootschalig gebruik van smartphones met apps voor medische consultatie op afstand. 

 

Het zichtbaar zijn voor anderen en dus ook een eigentijdse website is een belangrijk punt in het  beleidsplan van 

StAP. Dit punt staat al langer op de agenda. Het gemis aan ICT kennis binnen het bestuur, de beschikbare tijd die 

het relatief kleine bestuur met leden die merendeels een fulltime baan hebben, zijn belangrijke beperkingen om het 

voorspoedig te kunnen oppakken. Nieuwe bestuursleden die ons hierin zouden kunnen helpen zijn van harte 

welkom!  

 

Tenslotte zal in het beleidsplan meer nadruk gelegd worden op (digitale) interactie met onze Afrikaanse partners in 

de drie landen waar we ons nu op richten: Kenia, Uganda en Tanzania. Door deze interactie hopen we  de 

contactpersonen van de scholen en (oud)- studenten uit Afrika intensiever te kunnen betrekken met docenten en 

studenten uit Nederland. We zijn voor co-creatie en willen gebruik maken van het enthousiasme van  (oud) StAP-

studenten, die aangegeven hebben met ons mee te willen denken. Zij zijn zich er ook van bewust dat zij de 

volgende generatie studenten kunnen stimuleren. 

 

CORONA EN AFRIKA  

We zijn doorgegaan met uitbreiding van digitale contacten( beeldbellen) met de StAP scholen. Daarnaast was het 

in het teken van Covid-19, meer terughoudend bezig. Alles was wat op een lager pitje, net als de situatie in Afrika 

met de schoolactiviteiten, waarbij de beperkende vrijheidsmaatregelen nog veel meer impact hadden op het 

dagelijks leven en inkomsten dan in Nederland. 

Toch zijn er in 2021 ook weer minder beurzen aangevraagd omdat de opleidingen vanwege het corona-virus 

tijdelijk stil zijn komen te liggen. 
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OVERZICHT GESPONSORDE STUDENTEN  

In 2021 zijn er 31 aanvragen behandeld. Daarvan zijn er 28 toegewezen en 3 afgewezen. We hebben 20 vrouwen 

en 8 mannen  ondersteund, zoals past binnen onze huidige doelstelling. 

 

Overzicht Gesponsorde Studenten. 

Land Aantal 
Scholen 

Totaal V/M 

Kenia 1 3 2/1 

Oeganda 5 15 10/5 

Tanzania 3 10 8/2 

Totaal 9 28 20/8 

 

Onderverdeling Registered 
Nurse 
 

Registered 
Nurse-
Midwife 

Register
ed 
Mental 
Health 
Nurse 

Certificate 
Nurse 

Certificate 
Midwife 
 

Kenia  3    

Tanzania 1 9    

Oeganda   3 7 5 

 1 12 3 7 5 
 

De studenten uit  Kenia en Tanzania  worden opgeleid tot Registered Nurse-Midwife.  Men is dan zowel 

verpleegkundige als verloskundige bij diplomering. In Tanzania is de opleiding 3 jaar in Kenia 3,5 jaar.  

 

In Oeganda leidt men op tot verpleegkundige of tot verloskundige. De opleiding is op het niveau van 

verpleegkundige (Registered)  of op niveau van ziekenverzorgende (Certificate).  

 

 

 

Studente(StAP) die een lange reis heeft gemaakt om ons te groeten( StAP-reis 2019) 
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FINANCIËN 

Giften 

In 2021 zijn de giften iets lager uitgekomen in vergelijking met het jaar ervoor. StAP heeft in 2021 €36.691 

ontvangen van zowel individuele donateurs (€11.491) als via sponsering door diverse stichtingen/instituten 

(€25.200). In 2020 was dit bedrag in totaal  €46.785 (zie overzicht hieronder). 

Het totaal bedrag van de individuele giften is iets toegenomen; €8.348 in 2020 en €11.491 in 2021. In 2021 hebben 

we iets vaker hele grote giften van de donateurs ontvangen. In 2018 hebben zes gulle gevers met elkaar bijna 

€6.500 gedoneerd, in 2019 en 2020 ging het om vijf gulle gevers die respectievelijk €2.500 en €2.580 met elkaar 

doneerden. In 2021 is dit bedrag toegenomen, tien gulle gevers die samen bijna €6.000 gedoneerd hebben. Het 

aantal donateurs is in 2021 gelijk gebleven met 2020, beide jaren waren er 146 donateurs.  

In 2019 zagen we een zorgelijk terugloop van de financiële ondersteuning door diverse stichtingen/instituten. 

Gelukkig is hier in 2020 een ommekeer in te zien en hebben we dit in 2021 min of meer kunnen vasthouden. Twee 

stichtingen/instituten hebben een gift gedaan. Het totaal bedrag van €25.200 is wel lager dan de €38.437 die we in 

2020 hebben mogen ontvangen. De gift van vereniging Centrum Ontmoeting der Volkeren met €22.500 valt op. 

Helaas houdt deze vereniging op te bestaan en zullen we hier geen beroep meer op kunnen doen. De inspanningen 

om gelden van stichtingen/instituten te ontvangen zal in 2022 onverminderd voortgezet worden.  

Overzicht van de giften  

Giften 2021 2020 2019 2018 

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

Individuee

l 

146 11.491 146 8.348 163 8.480 164 11.923 

Instituten 3 25.200 6 38.437 3 9.535 6 15.940 

Totaal 36.691 18.015 46.785 18.015 

 

Bedrijfskosten en inkomsten 

In tegenstelling tot 2015 en 2019 toen een flink bedrag besteed is aan het StAP symposium liggen de 

bedrijfskosten in 2021 laag, namelijk €900. Naast vaste posten als servicekosten voor bank en website, is in 2021 

€592 uitgegeven aan foldermateriaal en de kerstgroet. De bankkosten, in verband met alle overboekingen naar 

diverse Afrikaanse scholen, waren in 2021 weer gelijk aan andere jaren (circa €800). Hoewel we vanaf 2020 de 

momenten van toekenning van studenten verminderd hebben van vier naar tweemaal per jaar is het onderwijs in 

Afrika na de corona-maatregelen weer op gang gekomen en zijn er hierdoor in verhouding meer overboekingen 

geweest. 

Overzicht van de bedrijfskosten  

Kosten 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Totaal 1.570 1.538 3.246 1.881 2.402 2.078 3.571 

 

Naast de bedrijfskosten zijn er inkomsten gegenereerd uit rente en vruchtgebruik (van een belegging van een 

donateur). In 2020 is het door de coronacrises een slecht jaar geweest voor de belegging van StAP, het bedrag is 

met €1.165 verminderd. Gelukkig heeft deze trend zich gekeerd en hebben we in 2021 meer uit de belegging 

gehaald in vergelijking tot de afgelopen zes jaar, namelijk €1.248.  
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Overzicht van de inkomsten  

Kosten 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Totaal 1.248 -1.165 929 523 -47 377 1.112 

 

Aangegane verplichtingen en toezeggingen  

In 2021 zijn 28 studenten door StAP financieel ondersteund om te kunnen doorstuderen. Dit aantal studenten is 

iets lager dan de drie jaren ervoor (zie overzicht hieronder) en daardoor is het bedrag dat uitgegeven is voor deze 

ondersteuning ook lager (€30.475). Waarschijnlijk is de coronacrises oorzaak van de terugloop in aanvragen voor 

financiele ondersteuning.  

Omdat sommige studenten voor meerdere jaren ondersteund worden, is voor 2022 een bedrag van €24.400 

gereserveerd voor deze eerder gemaakte toezeggingen (€2.050 voor 5 studenten uit Kenia, €12.510 voor 15 

studenten uit Tanzania en €9.840 voor 24 studenten uit Uganda).  

Uit het vermogensoverzicht van 2021 (in de bijlage) is af te leiden dat uiteindelijk een bedrag van €29.687 

overblijft om nieuwe aanvragen van studenten te kunnen honoreren. Dit is ongeveer gelijk aan 2020, toen we 

hiervoor een bedrag van €30.677 hadden. Met het te bestemmen bedrag maar vooral met de ontvangen giften 

kunnen in 2022 nieuwe studenten door StAP financieel ondersteund worden. Uw giften blijven meer dan welkom!  

Overzicht van de toezeggingen  

Giften 2021 2020 2019 2018 

aan

tal 

bedra

g 

aanta

l 

bedra

g 

aanta

l 

bedra

g 

aanta

l 

bedra

g 

Congo       1 850 

Kenia 3 3.000 5 6.500 5 5.500 6 6.250 

Tanzania 10 15.25

0 

13 14.60

0 

15 20.05

0 

10 10.40

0 

Uganda 15 12.22

5 

16 15.22

5 

20 17.92

5 

24 22.43

0 

Totaal 28 30.47

5 

34 36.32

5 

40 43.47

5 

41 39.93

0 

 

Overzicht van het nog te bestemmen bedrag  

Kosten 2021 2020 2019 2018 

Totaal 29.687 30.677 14.469 17.638 
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PLANNEN VOOR 2022 

Voor 2022 is het volgende jaarplan gemaakt: 

 

De plannen voor 2022 op een rijtje zijn:   

● Zes bestuursvergaderingen( digitaal), inclusief twee beleidsdagen( live) en een extra bestuursdaguitje 

● Het jaarverslag en jaarplan maken financieel jaarplan(begroting) 

● Contact met studenten uit Afrika onderhouden en het voor hen bestemde geld overmaken naar hun 

opleidingsscholen; 

● Contact met fondsen en stichtingen inplannen, ook nieuwe mogelijke fondsen aanboren 

● De adressenlijst van donateurs actueel houden( update); 

● Digitale communicatie(Zoom): de scholen die we ondersteunen zijn over een aantal StAP bestuursleden 

verdeeld, zij dragen zorg voor een intensiever contact met de contactpersonen van deze scholen; 

● Aandacht voor uitbreiden fondsenwerving; 

● Lancering van Website voor juli 2022: door de inzet van een nieuwe website designer. 

● Financieel overzicht maken; 

● De kerstgroet als jaarafsluiting versturen; 

● Het werven van nieuwe bestuursleden. 

 

Zoals reeds bij het Hoofdstuk Beleid is beschreven, wil het bestuur meer binding en uitwisseling mogelijk maken, 

en een internationale dialoog creëren. Studenten die minder middelen tot hun beschikking hebben, wil StAP in 

staat stellen om ook een verpleegkundige of verloskundige studie te volgen. 

 

De focus blijft op het continueren van de lopende zaken in 2022. 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 per school en het werven van fondsen, 

krijgen voorrang. 
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BIJLAGE 1: FINANCIËN 

Overzicht van de giften  

Giften 2021 2020 2019 2018 

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

Individueel 146 11.491 146 8.348 163 8.480 164 11.923 

Instituten 3 25.200 6 38.437 3 9.535 6 15.940 

Totaal 36.691 18.015 46.785 18.015 

 

Verdeling individuele ontvangsten naar grootte bedrag  

Giften 2021 2020 2019 2018 

aantal bedrag aantal aantal bedrag bedrag aantal bedrag 

<25 75 1.226 72 626 92 1.385 95 94 

25-50 35 1.615 39 1.831 36 1.610 39 35 

50-100 18 1.630 22 2.050 27 2.625 20 12 

100-150 6 840 6 860 2 300 3 1 

150-200 2 400 2 400 0 0 1 1 

>200 10 5.781 5 2.580 6 2.561 6 9 

Totaal 146 11.491 146 8.347 163 8.481 164 152 

 

Overzicht van giften per maand 

Giften 2021 2020 2019 2018 

aantal bedrag aantal aantal bedrag bedrag aantal bedrag 

jan 35 2.221 29 2.283 45 3.160 65 44 

febr 10 364 8 250 11 265 15 14 

mrt 10 1.480 5 60 9 280 8 11 

april 4 55 6 991 6 291 3 3 

mei 3 55 7 305 4 65 6 5 

juni 4 1.160 5 157 11 400 6 5 

juli 7 170 13 570 4 330 2 4 

aug 5 966 6 185 4 120 2 3 

sept 2 20 3 45 4 55 3 17 

okt 5 762 4 50 4 55 3 4 
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nov 5 660 3 70 2 20 2 6 

dec 56 3.579 57 3.381 59 3.440 49 36 

Totaal 146 11.491 163 8.347 163 8.481 164 152 

 

Verdeling sponsoring van instituten/instellingen 

Instituten/instellinge

n 

2021 2020 2019 2018 

St Heimerink Reith - 3.750 7.500 7.500 

St DELA - 2.000 - - 

ARS Donandi - 2.188 2.035 1.900 

St Anna - 20.000 - 2.300 

St de Beer - - - 2.000 

St Diorapthe - - - 240 

Stichting D.A.S. 2.700 - - - 

St Hospice Wallon - - - 2.000 

St. Centrum 

Ontmoeting der 

Volkeren 

22.500 7.500 - - 

anoniem - 3.000   

Totaal 25.200 38.438 9.535 15.940 

 

Vermogensoverzicht  (per 31-12-2021) 
 

Saldi Rekeningen             Overzicht posten 

Vreemd 

vermogen 

19.553 

Toezeggingen 

openstaand 

32.318 

Werkkapitaal 2.517 

Totaal 54.387 

       

Triodos 2.289 

Triodossparen 60.646 

Fair Share Fund 21.139 

Totaal 84.074 
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Te bestemmen bedrag in 2022 

Saldi rekeningen 

(totaal) 

84.074 

Overzicht posten 

(totaal) 

54.387 

Nog te bestemmen 29.687 

 

Overzicht van kosten en inkomsten  

  2021 2020 2019 

Kosten Overboeking 

buitenland 

670 475 778 

 Folder materiaal 592 723 439 

 Website 120 120 120 

 Bankkosten 188 145 107 

 Symposium - - 1.741 

 Diverse - 75 61 

Inkomsten Rente 0 0 0 

 Inkomsten 

beleggingen 

1.248 -1.170 769 

 Inkomsten 

symposium 

(verkoop) 

- - 160 

TOTAAL  348 (tegoed) -2.708 (tekort) -1.539 (tekort) 

 

Overzicht van de toezeggingen  

Giften 2021 2020 2019 2018 

aan

tal 

bedrag aan

tal 

bedrag aan

tal 

bedrag aan

tal 

bedrag 

Congo       1 850 

Kenia 3 3.000 5 6.500 5 5.500 6 6.250 

Tanzania 10 15.250 13 14.600 15 20.050 10 10.400 
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Uganda 15 12.225 16 15.225 20 17.925 24 22.430 

Totaal 28 30.475 34 36.325 40 43.475 41 39.930 
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Overzicht van lopende verplichtingen  

(zie ook toezeggingen openstaand)  

Lopende 

verplichtinge

n  

 

aantal bedrag 

Kenia 5 2.050 

Tanzania 15 12.510 

Uganda 24 9.840 

Totaal 44 24.400 

 


