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Algemeen 
In de loop van 2015 heeft de Stichting Dr. Marie Anne Tellegen (MATellegen) als 
algemeen nut beogende instelling de ANBI-status verworven. Deze ANBI-status levert 
belastingvoordelen op voor zowel de schenker als de ontvanger. 

Het bestuur van de stichting bestond in 2015 uit 
-  Cocky Booij (voorzitter) 
- Terry Oudraad (penningmeester) 
- Maria van Wel (secretaris) tot 20 juni 2015 
- Lia Bleijenberg (lid) 
- Riemke Riemersma (lid) (vanaf 20 juni 2015 secretaris) 
- Jeannet Talman (lid) vanaf 20 juni 2015 
 

Bestuur MATellegen begin 2015  
v.l.n.r. Riemke Riemersma, Terry Oudraad, Cocky Booy, Lia Bleijenberg, Maria van Wel 

Maria van Wel had zitting als lid van de Juridische Advies Commissie van de VVAO in 
het bestuur; zij is als zodanig opgevolgd door Jeannet Talman. 

De voorzitter en de bestuursleden verrichten de werkzaamheden voor MATellegen 
onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding. 

In 2015 heeft het bestuur vier keer vergaderd; 3 maart, 14 april, 25 juni en  
8 september. Agendapunten waren onder meer het aanvragen van de ANBI-status, 
het voorbereiden, uitnodigen en uitvoeren van werkzaamheden ter zake de 
toekenning van de vierde tranche van het Carla Commijsfonds en het meer 
bekendheid geven aan MATellegen binnen de VVAO.    



Het Carla Commijsfonds 
Eind 2014 heeft de VVAO het restant van de gelden uit het Carla Commijsfonds 
overgedragen aan de MATellegen stichting. In 2015 is het grootste deel van deze 
gelden toegekend overeenkomstig de wens van Carla Commijs.  

MATellegen heeft de doelstellingen die de VVAO eerder had geformuleerd om aan de 
wensen van de erflater tegemoet te komen, integraal overgenomen en als een van de 
criteria gehanteerd bij de toekenning van de projectaanvragen: 

- de helft van het legaat zal ten goede komen aan internationale projecten en de 
andere helft aan projecten in Europa inclusief Nederland; 

- uitsluitend rechtspersonen met hulpverleningsprojecten voor vrouwen komen in 
aanmerking voor subsidie; 

- het begrip ’hulpverlening’ wordt breed ingevuld en met name educatie, ontwikkeling 
en zelfredzaamheid van vrouwen zullen worden benadrukt. 

MATellegen heeft in 2015 in het kader van het Carla Commijsfonds 11 
projectaanvragen ontvangen waarvan er vijf zijn toegekend. Het toegekende 
subsidiebedrag bedraagt totaal € 29.082,-. Drie projecten zijn uitgevoerd in 
respectievelijk Zuid-Amerika, West-Afrika en het Midden-Oosten. Twee projecten 
worden uitgevoerd in Nederland. In alle gevallen hebben de projecten tot doel de 
economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie van specifieke groepen 
vrouwen en meisjes te bevorderen door educatie, onderwijs en empowerment. Of juist 
door de toegang tot educatie mogelijk te maken. Het geld wordt in twee termijnen 
betaald, twee derde gedeelte bij de toekenning en één derde gedeelte na goedkeuring 
van het eindverslag van het project.  

Bij de beoordeling van de projecten is gebruik gemaakt van vooraf opgestelde criteria 
die op de website van MATellegen zijn gepubliceerd (www.matellegen.nl). In de 
bestuursvergadering van 14 april 2015 zijn verdere inhoudelijke afwegingen gemaakt 
en de besluiten genomen. Projecten dienen gericht te zijn op hulpverlening of 
verbetering van de positie van vrouwen, er moet sprake zijn van een heldere 
projectbeschrijving met een duidelijke doelstelling en resultaten en is voorzien van 
een financiële onderbouwing. Ook dient aangegeven te zijn wie betrokken partijen 
zijn, hoe de voortgang van het project gemonitord en verantwoord wordt. 

"  
foto Mineke Foundation, Liberia 

http://www.matellegen.nl


Overzicht toegekende projecten 

Steunstichting Inca Educa 
Meiden met bagage 
- financiële ondersteuning voor de begeleiding en persoonlijke ontwikkeling van 

tienermoeders in Cusco, Peru. De begeleiding is een aanvulling op de vakopleiding 
die de vrouwen volgen. 

Toegekend bedrag € 4.482, -  
projectperiode: 1 januari 2015 - 31 december 2015 

Mineke Foundation 
Vakopleidingen Liberia 
- bijdrage voor het uitvoeren van twee vakopleidingen Zeep maken en Banketbakker 

voor vrouwen en jongeren in Dabwe Town, Liberia. Verbeteren van de kennis en 
vaardigheden van jonge vrouwen in een kwetsbare economische positie. 

Toegekend bedrag € 5.000, -  
projectperiode: 2 maart -31 december 2015 

Stichting Culturall 
Moeders aan Zet 
- bijdrage aan Moeders aan Zet, een activeringsproject voor multi-etnische vrouwen in 

Rotterdam, via kunst-en cultuurbeoefening stimuleren tot participatie. 
Toegekend bedrag € 5.000, - 
projectperiode: najaar 2015 - zomer 2016 

Stichting ShivA Amsterdam 
Samenredzaamheid migrantenvrouwen met hiv/aids 
- een training voor vrouwen uit de doelgroep om te  kunnen fungeren als maatje 
(Positive Sister). De training is onderdeel van het project ’Samenredzaamheid 
migrantenvrouwen met hiv/aids’  
Toegekend bedrag € 8.000,-  
projectperiode: 1 maart 2015 - 1 september 2016 

Vereniging Yavaran Amsterdam 
Transport Pir Sohrab School 
- bijdrage voor transportkosten voor 165 meisjes om veilig en zonder kosten naar 

school te kunnen gaan 
Toegekend bedrag € 6.600, -  
projectperiode: 1 september 2015 - 1 juli 2017

"  
foto Inca Educa Peru 
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