
JAARVERSLAG 2017 

A. Algemeen 

Het bestuur van de Stichting Dr. Marie Anne Tellegen bestond in 2017 uit: 
- Jeannet Talman (voorzitter) 
- Riemke Riemersma (secretaris) 
- Terry Oudraad (penningmeester tot 10 juni 2017) 
- Lysbeth van Abbema (penningmeester vanaf 10 juni 2017) 
- Lia Bleijenberg (lid) 
- Astrid van Heumen (lid vanaf 10 juni 2017) 

In 2017 heeft het bestuur vier keer vergaderd, op 13 april, 20 juli, 28 september 
en 23 november. Agendapunten die aan de orde kwamen betroffen het doen 
opvolgen van de penningmeester door een nieuw lid van de Financiële Advies 
Commissie der VVAO, en het begroeten van het VVAO-Hoofdbestuurslid voor 
internationale zaken als bestuurslid. Ook is de voortgang en afronding van de door 
de Stichting MATellegen vanuit het Commijsfonds gesteunde projecten besproken. 
Verder stond op de agenda  hoe het doel en de functie van MATellegen meer 
bekendheid kan krijgen onder de VVAO-leden en zijn er acties uitgevoerd om 
donaties te verkrijgen.  

Op 8 maart 2017 en tijdens de landelijke bijeenkomsten van de VVAO is het werk 
van MATellegen onder de aandacht gebracht wat heeft geleid tot een toename van 
het aantal donaties.  Op 16 mei is overleg gevoerd met het Hoofdbestuur van de 
VVAO. De VVAO heeft voor een periode van vier jaar een aanzienlijke bijdrage 
toegekend ten behoeve van internationale projecten. 

In 2017 heeft het bestuur van MATellegen een nieuwe aanvraagronde voorbereid 
en in november opengesteld, gericht op het verwerven van aanvragen voor 
internationale projecten.  

De voorzitter en bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en 
ontvangen geen onkostenvergoeding. Eveneens onbetaald ondersteunt Sarah 
Mross van The Brighthouse het bestuur van MATellegen bij het beheer van de 
website en de e-mailaccount.  

 
 



B. Projecten 2017 

De Stichting MATellegen beheert het Carla Commijsfonds. In 2015 zijn er vanuit 
het Commijsfonds vijf projectaanvragen toegekend voor een subsidiebedrag van 
totaal € 29.082. In 2016 waren al twee projecten volgens planning afgerond. De 
andere drie projecten zijn op verzoek van de indieners en met goedkeuring van 
het bestuur van MATellegen in 2017 verder gerealiseerd. Een daarvan is in dit jaar 
ook verantwoord en afgerond. 
Dat is het project ’Samenredzaamheid migrantenvrouwen met hiv/aids’, 
uitgevoerd door Stichting ShivA Amsterdam. Het betreft een een training voor 
vrouwen uit de doelgroep om te  kunnen fungeren als maatje (Positive Sister). 

Het is de verwachting dat in 2018 de overige twee projecten afgerond zullen 
worden. Dit betreft de Stichting Culturall met het project ’Moeders aan Zet’ en de 
Vereniging Yavaran Amsterdam met het verzorgen van transport voor meisjes 
naar de Pir Sohrab School. 


