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Stichting Abantwane Belanga 
J A A R V E R S L A G  E N  J A A R R E K E N I N G  2 0 1 6  
 
V O O R W O O R D  
 
Met trots presenteren wij het nieuwe jaarverslag 2016 van onze Stichting Abantwane Belanga.  

Ook afgelopen jaar waren wij als stichting actief om het Sithand’Izingane Care Project in Johannesburg 

- Zuid Afrika financieel en materieel te ondersteunen.  

In 2013 besloten wij om onze inspanningen vast te leggen in een stichting, om daarmee ook voor de 

toekomst garant te staan voor goede en duurzame ondersteuning voor het project en een aantal 

andere NGO’s in de regio. Die doelstelling staat nog steeds bovenaan en is voor ons de drijfveer om op 

de ingeslagen weg verder te gaan.  

Net als voorgaande jaren hebben we ook dit jaar weer een aantal grote en kleine donaties mogen 

ontvangen van familie, vrienden, kennissen en collega’s. Een speciaal woord van dank gaat uit naar 

Basisschool Franciscus uit Bunde. Met deze school heeft de stichting een samenwerking opgezet en 

mag beschouwd worden als jaarlijks. Hiernaast zijn er enkele bedrijven die onze stichting financieel 

hebben ondersteund en natuurlijk ook onze jaarlijkse Kerst-Actie. 

De stichting werkt sinds 2013 ook nauw samen met Sisiza-Ukusiza in Johannesburg die gekoppeld is 

aan het Sithand’Izingane care project. Zij zorgen dat vrijwilligers en studenten in het project aan de 

slag kunnen, maar ook hun afstudeerproject, hun onderzoeksstage of hun breekjaar kunnen uitvoeren. 

Deze samenwerking is ondertussen al zeer effectief. Daarnaast zijn wij zeer actief om ons netwerk in 

NL als daarbuiten uit te breiden, om zodoende meer mensen te betrekken bij ons werk. Ons kleine en 

enthousiaste bestuur ziet de toekomst zeer rooskleurig tegemoet.  

Ik wil daarom iedereen namens het bestuur van Stichting Abantwane Belanga bedanken, die het werk 

van onze stichting op welke wijze dan ook ondersteunt. Met uw ondersteuning geeft u ons de middelen 

in handen om het welzijn van de kinderen, de jongeren en hun families in het Sithand’Izingane Care 

project in de Tsakane – Kwa-Thema Township bij Johannesburg te verbeteren.  

Het jaarverslag geeft in geschreven woord een beeld van onze activiteiten. De financiële paragraaf 

geeft helderheid over inkomsten en uitgaven van afgelopen jaar. 

 

Met vriendelijke groet / Hamba Khale (het ga u goed), 

Maarten Bollen 

Voorzitter, Stichting Abantwane Belanga - Children of the Sun 
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VERSLAG VAN HET BESTUUR 
 

Algemeen  
 

De Stichting Abantwane Belanga is opgericht op 20 maart 2013 te Amersfoort. 

In 2013 werd de stichting formeel geregistreerd en werd eveneens de ANBI status verkregen. 

 

Stichting Abantwane Belanga – Children of the Sun 

Adres     : Churchillstraat 23, 6235CE Ulestraten 

Kamer van Koophandel  : KvK 57513589 

Fiscaal nr. belastingdienst : :8526 14 287 RSIN/fiscaal nummer 

 

Het bestuur van de stichting bestaat sinds de aanvang uit de volgende bestuursleden: 

- Maarten Bollen   Melville, Johannesburg (Zuid Afrika)            Voorzitter 

- Ronald Pluijmakers  Ulestraten (Nederland)   Secretaris 

- Miran Pluijmakers  Ulestraten (Nederland)                Penningmeester 

- Marlies Juffermans  Amersfoort (Nederland) 

- Katrin  Sijbom  Paderborn (Duitsland)  

- Anke Mastenbroek  Melville, Johannesburg (Zuid Afrika) 

 

In 2016 zijn de volgende bestuursvergaderingen gehouden: 

-  11 januari 2016 

- 14 mei 2016 

- 19 november 2016 
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De plannen voor 2016 waren drieledig: 

1. De naamsbekendheid van onze stichting verder vergroten. 

2. De fondsenwerving ter ondersteuning van de algemene doelstelling van de stichting uitbreiden. 

3. Opbouwen van een intensievere en langdurige relatie met basisschool Franciscus te Bunde.  

 

2016 was een succesvol jaar, zowel het vergroten van onze naamsbekendheid, als de fondsenwerving 

zijn vergroot. De relatie met basisschool Franciscus is positief en initiatieven vanuit de school 

beginnen vorm te krijgen.  
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Inkomsten: 

Fondsenwerving: 

Particulieren 

Door bijdragen van vaste en incidentele donateurs is in 2016 euro 4274,01 aan giften ontvangen, te 

weten: 

- Mary en Jo Smeets, euro 150,00. 

- L. Munderman, euro 350,00. 

- Auw Stoof, euro 200,00. 

- R. Janssen n.a.v. 40 jarig huwelijk, euro 500,00. 

- G. Jordens, euro 350,00. 

- E. Overvoorde, euro 350,00. 

- Verjaardag Ronald Pluijmakers 50, euro 1543,59. 

- Bijdrage klanten kapsalon Miran, spaarpot, euro 260,00. 

- Diverse particulieren, euro 570,42. 

Bedrijven 

In 2016 zijn gerichte acties richting bedrijven gestart, dit heeft geleid tot: 

- BLM Wegenbouw, euro 1000,00. 

Subsidies 

In 2016  zijn geen subsidies aangevraagd bij derden. 

Verkoop producten 

Er is netto euro 10,00 verdiend aan de verkoop van producten, te weten:  

- Verkoop bij kapsalon Miran. 

Acties 

In 2016 zijn we bij een vastenactie als goed doel uitgekozen, verder hebben wij onze eigen kerstactie 

gehouden, hiervoor hebben wij in totaal euro 2825,00 aan donaties mogen ontvangen: 

- Basisschool Franciscus uit Bunde, euro 2000,00. 

- Kerstactie Marga Knijnenburg, euro 350,00 

- Eigen kerstactie, euro 475,00. 
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Uitgaven: 

In 2016 heeft Stichting Abantwane Belanga de volgende uitgaven gehad: 

- Bijdrage Sithand’Izingane dagelijkse uitgaven, euro 985,49. 

- Bekers en borden voor keuken Sithand’Izingane, euro 576,17. 

- Bijdrage aan uitwasbaar maandverband voor meidengroep Sithand’Izingane, euro 379,40. 

- Lidmaatschap MOS Meerssen Ontwikkeling Samenwerking, euro 10,00. 

- 1e deel van overkapping Sithand’Izingane, euro 9.160,61. 

- Bijdrage aan de jongeren i.v.m. gestolen geld, euro 66,45. 

- Vistaprint, bordje t.b.v. donatie overkapping, euro 26,46. 

- Aanschaf 400 schoudertassen Sithand’Izingane (verjaardag Ronald 50), euro 1466,39. 

- Bijdrage jongeren Sithand’Izingane (verjaardag Ronald 50), euro 137,39. 

- Kosten website, euro 45,00. 

- Kosten bank, euro 193,32. 

 

Financien: 

De administratie van de stichting Abantwane Belanga wordt uitgevoerd in Microsoft office EXCEL en in 

Speed Balance. Alle facturen en kwitanties zijn geregistreerd en deze informatie is voor alle donateurs 

ter inzage beschikbaar. 

 

Partners:  

Abantwane Belanga werkte in 2016 nauw samen met de volgende partners: 

- Sithand’Izingane care project  (care project) 

- Kopanang community project  (productie & verkoop Zuid Afrikaanse producten) 

- Sisiza Ukusiza Pty Ltd   (o.a jongeren vrijwilligerswerk vakanties)  
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Publiciteit  

In 2013 is de website van de stichting beschikbaar gekomen (www.abantwanebelanga.com). 

Daarnaast heeft de stichting in 2016 tijdens de volgende evenementen acte de presence gegeven:  

• Franciscusloop bij basisschool Franciscus te Bunde op 22 maart 2016. 

• MOS Meerssen Ontwikkeling Samenwerking te Meerssen op 14 april2016. 

• Jaarafsluiting en lezing bij basisschool Franciscus te Bunde op 8 juli 2016. 

 

Plannen voor 2017: 

Uiteraard zullen we onze activiteiten in 2017 vol enthousiasme voortzetten. Enkele plannen die op 

stapel staan: 

- Daadwerkelijke uitvoering van jongeren reizen naar Zuid Afrika (via Sisiza Ukusiza – we help 

to help). In juli komen alweer de vijfde en zesde groep via Global Exploration naar 

Sithand’Izingane. 

- Werven nieuwe sponsoren, toegespitst op bedrijven. 

- Presentaties aan lagere en middelbare scholen ten behoeve van bevordering bewustwording. 

Ook in 2017 zijn we een van de goede doelen bij basisschool Francisus te Bunde, ook hiervoor 

worden weer presentaties gegeven. 

- Ontwikkelen “vrienden van stichting Abantwane Belanga“. 
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Jaarrekening 2016 

SALDO PER 01-01-2016         € 21.688,00 

INKOMSTEN 2016   

Giften Particulieren Incidenteel € 5.098,00   

 regulier € 0,--   

 totaal  € 5.089,00  

Giften bedrijven  € 1.000,00   

 totaal  € 1.000,00  

Giften bestuur  € 0,00   

 totaal  € 0,00  

Acties scholen  € 2.000,00   

 totaal  € 2.000,00  

Rente bankrekening RABO € 0,00   

Handel Verkoop producten € 10,00   

 totaal  € 10,00  

     

 totaal  € 8.108,00  

Totaal inkomsten    € 29.796,00 
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UITGAVEN 2016   

Projecten Sithand’Izingane € 12.798,36   

 Diversen € 0,00   

 Totaal  € 12.798,36  

Onkosten Bank € 193,32   

 MOS € 10,00    

 Internet (webside) € 45,00   

 Kosten bestuur -    

 Totaal  € 248,32  

Totaal uitgaven    € 13.046,68 

 

 

SALDO PER 31-12-2016  € 16.749,32 

 

Saldo op 31-12-2016    

- in kas € 229,18   

- RABO bank betaalrekening € 16.520,14   

Totaal saldo 31-12-2016   € 16.749,32 
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Toelichting jaarrekening 

Algemeen 

Alle kosten die de bestuursleden van de Stichting Abantwane Belanga maken worden om niet ter 

beschikking gesteld. Dit is inclusief internet, kantoor materialen en eventuele reiskosten. 

Inkomsten 2016 

Giften particulieren: 

Deze zijn verdeeld in incidentele (inclusief fooien) en reguliere giften (e.g. maandelijkse bijdragen). 

Giften bestuur 

Deze giften worden apart vermeld om aan te tonen dat alle kosten door de bestuursleden zelf 

gedragen worden, 

Rente 

Via onze RABO rekening ontvingen wij in 2016 rente over onze tegoeden. 

Uitgaven 2016 

Projecten 

Dit zijn de bedragen die in 2016 aan de verschillende projecten zijn uitgegeven. 

Handel 

De genoemde bedragen zijn gebaseerd op de kosten van inkoop van de verschillende producten en 

reizen. 

Onkosten 2016 

Internet 

De stichting Abantwane Belanga betaald jaarlijks een bedrag voor de domeinnaam en web hosting. 

Bank 

Hierin zijn de kosten voor bankpassen en de kosten van het elektronisch betalingsverkeer opgenomen.  

Publiciteit 

Hier zijn de kosten van publiciteit opgenomen 

Lidmaatschappen 

De stichting Abantwane Belanga staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (hieraan zijn geen 

kosten verbonden in 2016). Verder is stichting Abantwane Belanga aangesloten bij MOS (Meerssen 

Ontwikkeling Samenwerking), jaarlijks zijn de kosten euro 10,00. 

Porto 

Hier zijn de kosten van postzegels opgenomen. 

Verdeling 

In dit overzicht worden de liquide middelen per 31-12-2016 uitgesplitst naar kas en banken. 
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Verhouding tussen onkosten en giften bestuur 

In dit overzicht wordt zichtbaar gemaakt dat alle onkosten door de bestuursleden zelf worden 

bekostigd en niet ten laste komen van de bijdrage aan onze projecten, 

Handel 

In dit overzicht staat het handelsresultaat. 
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Opgemaakt te Ulestraten, 24 februari 2017 

 

Namens het bestuur: 

 

Maarten Bollen (Voorzitter) 

 

Ronald Pluijmakers (secretatis) 

 

Miran Pluijmakers- Stevens (penningmeester) 

 

 

 

 

Stichting Abantwane Belanga – Children of the Sun 

Adres     : Churchillstraat 23  

  6235 CE Ulestraten 

Web     : www.abantwanebelanga.com 

Kamer van Koophandel  : KvK 57513589 

Fiscaal nr. belastingdienst : : 8526 14 287 RSIN/fiscaal nummer 
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Donateurs 2016 

 

E.W. Knijnenburg 

Mary en Jo Smeets 

Joost Heerkens Thijssen 

J.P.M.J. Janssens 

L.S. Munderman 

H.B. Lont 

Pascal Evers 

Klanten kapsalon Miran 

Basisschool Franciscus Bunde 

G.A.R Jordens 

E.J. Overvoorde 

Jan Mestrom advies en training 

Kevin Diels 

MOS, Meerssen Ontwikkelings Samenwerking 

De Auw Stoof 

E.A.E. Mastenbroek 

Fredrix - Mastenbroek 

Gasten feest Ronald Pluijmakers 50 jaar 

R.J.P. Janssen 40 jarig huwelijk 

BLM Wegenbouw BV 

Peter Boesten 

H.H.A.B. Ruijters 

Kapsalon Miran 
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