Informatie i.v.m. de ANBI status.
1. Naam van de stichting:
Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten
2. RSIN/fiscaal nummer:
8167.65.893
3. Contactgegevens:
Email: studiefonds@zuidafrikahuis.nl
Bezoekadres:
Keizersgracht 141 – C
1015 CK Amsterdam
Telefoon: (020) 6249318
4. Doelstelling:
De stichting, opgericht op 9 oktober 1888, zet zich door middel van beurzen in, om
studiemogelijkheden voor studenten uit met name Zuid-Afrika, te vergroten. De
stichting verleent met name beurzen aan Master en PhD studenten die na hun
(aanvullende) studie in Nederland terugkeren naar Zuid-Afrika om aldaar hun studie
of carrière te vervolmaken.
5. Hoofdlijnen van het beleidsplan:
Het beleid van de stichting is er op gericht om zoveel mogelijk studenten uit ZuidAfrika, ongeacht afkomst, geslacht, ras of taalachtergrond, en ongeacht de
universitaire studie die zij volgen, de mogelijkheid te bieden in het kader van hun
Master- of PhD studie aan een Zuid-Afrikaanse universiteit een studieonderdeel cq
studieonderdelen te volgen aan een Nederlandse universiteit. Daarnaast verleent de
stichting ook reisbeurzen aan studenten voor onderzoek of bijvoorbeeld het bezoek
aan een congres of symposium.
6. Bestuurssamenstelling
Dr. F. Kamsteeg, voorzitter
P. Zweers, penningmeester
Drs. T. Kragtwijk, vice-voorzitter
C. Gerards, lid
Dr. G. van der Schyf, lid
Toegevoegd secretaris
Drs. G. van den Berg
7. Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. Onkosten kunnen
worden vergoed.

8. Verslag activiteiten
In 2019 werd aan veertien studenten uit Zuid-Afrika een beurs verstrekt. Dit kan ook
deels nog een beurs zijn, die in 2018 een aanvang nam, ofwel in 2019 begon en in
2020 eindigde:
Sharné Bloem (Stellenbosch) ontving een beurs voor haar Master ‘sustainable
development’ aan de Universiteit Utrecht.
Chelsea Schuin (Stellenbosch) ontving een beurs tbv een Master Rechten mbt het
onderdeel ‘children’s rights’ aan de Universiteit van Leiden
Mpendulo ‘Troy’ Myeni (University Free State) ontving een beurs ihkv zijn Master
Filmstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen
Lucinda Watts (Stellenbosch) ontving een beurs voor het voltooien van haar Masteropleiding ‘muziekonderwijs aan kinderen’ aan het Conservatorium van Den Haag.
Christian Steyn (Stellenbosch) kreeg een beurs voor een Masteronderdeel
‘Agricultural Business and Agri-economics’ aan de Wageningen Universiteit
Carmi Britz (Stellenbosch) deed met behulp van een beurs deel aan een Master
Literatuur aan de Universiteit Leiden
Chipo Mutyambizi (Stellenbosch) ontving een beurs ihkv van haar PhD onderzoek
‘maatschappelijke gevolgen van diabetes in Zuid-Afrika’ aan de Universiteit van
Maastricht
Alex Giardini (Stellenbosch) ontving een beurs voor zijn Master ‘maritieme
geschiedenis’ aan de Universiteit Leiden
Elaine Goosen (Stellenbosch) ontving een beurs voor haar PhD onderzoek
‘verouderingsprocessen van bitumen in asfalt’ aan de TU Delft.
Rachana Desai (University Cape Town) ontving een beurs voor een onderzoek ihkv
van haar PhD Gezondheidsstudies aan de Universiteit Maastricht
Landi Raubenheimer (U. Johannesburg) ontving een beurs ihkv van haar PhD
filmstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen
Frank Philip Bothma (North West Uniuversity) kreeg een beurs ihkv zijn PhD rechten
nav de rol in verschillende culturen mbt het zweren van de eed.
Ruhan Fourie (University Free State) kreeg een beurs ihkv zijn PhD ‘de rol van de NG
kerk en anti-communisme ttv Apartheid’ voor onderzoek aan de Rijksuniversiteit
Grongen.’
Carla Robb (U. Cape Town) kreeg een beurs voor de cursus ‘Urban Management en
Development studies) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Mpendulo Troy Myeni en Ruhan Fourie tot slot, werden verrast met prestigieuze

prijzen. Myeni kreeg in 2019 een prestigieuze prijs op het Pan African Film festival
van Los Angeles voor zijn film ‘Eyelash’. Ruhan Fourie werd in het voorjaar van 2020
bij terugkomst in Zuid Afrika verrast met het feit dat hij de Protea-scriptieprijs had
gewonnen voor zijn Master scriptie over dominee Beyers Naudé.

9. Balans van staten en lasten met toelichting

BALANS

31 december 2019

31 december 2018

507.020

498.655

3.727

7.167

510.747

505.822

Financiele vaste activa
Beleggingen in effecten
Liquide Middelen
Bank
TOTAAL ACTIVA

Eigen Vermogen
Kapitaal
Algemene reserve
Bax Botha fonds
TOTAAL PASSIVA

402.944
52.973

402.944
56.413
455.917
54.830

459.357
46.465

510.747

505.822

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019

2018

Baten
Subsidie SZAHN
Opbrengst beleggingen
Rente banken

30.000
28.053
-

30.000
34.002
10
58.053

64.012

Lasten
Studiebeurzen en toelagen
Reisbeurzen
Overige kosten

RESULTAAT

46.420

47.010

4.000

6.000

50.420

53.010

11.073

7.102
61.493

60.112

3.440-

3.900

