
 

 

 
 
 

Jaarverslag 2021 

Stichting Anne Fonds 



Voorwoord 
In 2021 is een nieuwe pagina geopend in het werk van het Anne Fonds. Het bestuur 

heeft besloten de samenwerking met TOCEV op te zeggen. Er is geconstateerd dat 

TOCEV te veel overhead kost waardoor de meisjes te weinig direct financieel worden 

geholpen in hun onderwijs.  

 

In 2021 is er een nieuwe samenwerking aangegaan met een basisschool (Korubaşı 

ilköğretim Okulu) in een klein dorp van Canakkale. Het bestuur heeft direct contact 
met de leraren. De leraren kiezen ieder jaar een meisje dat goede cijfers haalt en een 

vervolgopleiding kan doen in de stad Canakkale of Ayvacik als ze daarvoor financiële 

ondersteuning krijgen. Er zijn 3 meisjes geselecteerd in 2021 voor een beurs van 4 
jaar. De bedoeling is om ieder jaar nog 3 meisjes te selecteren tot 12 meisjes 

jaarlijks. Voorlopig heeft het Anne Fonds nog ruim voldoende liquide middelen om 

de ondersteuning jaren voort te zetten.  
 

 

 
 

 

 

 

 
 



Balans 2021 
 

 2021 2020 2019 
ACTIVA    
    
Vorderingen op korte termijn € 0 €0 €0 
Liquide middelen    
ABN-AMRO 51.48.56.866 257 €460 €203 
ABN-AMRO internetspaarrekening 45.69.78.011  € 1.505 €1.505 €1.505 
ABN-AMRO 56.80.06.879 internet 
kwartaalspaarrekening  € 67.146 €68.745 €73.241 
Totaal activa € 68.908 €70.710 €74.949 

    
    
PASSIVA    
Eigen vermogen:    
Saldo per 1 januari  € 70.710 €74.949 €77.387 
Resultaat € 1.802 -€4.239 -€2.438 
Totaal eigen vermogen € 68.908 €70.710 €74.949 

    
    
Resultaten rekening 2021    
    
BATEN    
Donaties & Fondsenwerving € 0 €50 50 

    
Rente:    
AAB internetspaarrek.  € 0 €0 €1 
AAB Internetkwartaalrek.  € 0 €4 €20 

    
Totaal baten € 0 €54 €71 

    
LASTEN    
Studiebeurzen Canakkale € 1.500 €0 €0 
Beurzen TOCEV € 0 €3.250 €1.625 

    
Overige kosten:    
Diverse kosten bestuur € 100 €18 €687 
Kosten website € 0 €820 €36 
Bankkosten  € 184 €205 €155 
Stichting Turkije-Nederland € 18   
    
Totale lasten € 1.802 €4.293 €2.503 

    
Resultaat -€ 1.802 -€4.239 -€2.432 

    



    
    

 

Prognose 2022    
    
Prognose BATEN     
Donaties  €50  
Rente  €0  
totaal baten  €50  
    
Prognose LASTEN    
Studiebeurzen Bektas  €6.000 6 meisjes 
Bankkosten  €250  
Kosten bestuur (incl reiskosten)  €1.000  
Website  €300  
totaal lasten  €7.550  
    
Resultaat  -€7.500  
    
Eigen vermogen eind 2022  €61.408  

 
 

 

 



Bestuur en Raad van Advies 

Het Bestuur en de Raad van Advies van Annefonds 5 als volgt samengesteld: 

 
Bestuur 

• Voorzitter: Jan Jonker Roelants, voormalig diplomaat en consul generaal in 
Istanbul  

• Secretaris: Ahu Ersoz, horeca ondernemer 

• Penningmeester, Pinar Coskun, Programmamanager Erasmus Food Lab 

• Benedicta von Magnis, communicatiedeskundige 

• Yasmin Hilberdink, directeur en oprichter String Quartet Biennial Amsterdam - 

Boudewijn Haverkorn van Rijsewijk, voormalig bankier 
 

Raad van Advies 

• Ellen Berends, Nederlands ambassadeur in Kroatië 

• Ria Oomen, Lid Eerste Kamer en ex-Europarlementariër 

• Jeroen de Wilde, ICT ondernemer 

• Hüsnü Yegenoglu, architect 

• Boudewijn Haverkorn van Rijsewijk, management consultant 
 

Ambassadrice van Annefonds 

Funda Müjde. actrice en cabaretière.  
 

 

 


