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Stichting Abantwane Belanga
JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2018
VOORWOORD
Voor u ligt het nieuwe jaarverslag van onze stichting ABANTWANE BELANGA “kinderen van de zon”
voor het jaar 2018.
De stichting is sinds 2013 actief betrokken met het wel en wee van het Sithand’Izingane care project in
de Tsakane township bij Johannesburg - Zuid Afrika.
Het afgelopen jaar was weer bijzonder en met name de enorme groei van het project gaf aanleiding om
onze samenwerking te verstevigen. Het project heeft nu circa 1.150 kinderen onder haar hoede terwijl
het budget nauwelijks is gegroeid. Financiële steun voor de extra’s is daarom meer dan nodig.
Het grootste probleem waar wij als stichting op dit moment tegenaan lopen is het feit dat er
nauwelijks verzoeken voor ondersteuning komen vanuit het management. Daarmee zou je kunnen
constateren dat onze financiële steun niet meer nodig is en dat het project min of meer zegt dat zij op
eigen benen kan staan. Dat is natuurlijk heel mooi als dat inderdaad zo zou zijn, maar door de
dagelijkse contacten die ik heb met het project en management weet ik dat de financiële situatie
helemaal niet zo rooskleurig is. Vanwaar dan toch de huiver om geld aan te vragen?
In 2013 besloten wij om onze inspanningen voor het Sithand’Izingane project vast te leggen in de
huidige stichting, om daarmee ook voor de toekomst garant te staan voor goede en duurzame
ondersteuning voor het project en eventuele 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. Het probleem zoals
hierboven geschetst maakt dat voor nu even lastig, maar we beseffen ook dat wij als stichting niet
bepalen wat Sithand’Izingane care project moet doen. Dat is hun eigen beslissing en
verantwoordelijkheid.
Net als voorgaande jaren hebben we ook dit jaar weer een aantal grote en kleine donaties mogen
ontvangen van familie, vrienden, kennissen, collega’s en bedrijven waarvoor dank.
Onze samenwerking met Sisiza-Ukusiza in Johannesburg is zeer effectief. Zij zorgen dat vrijwilligers en
studenten bij Sithand’Izingane care project aan de slag kunnen, maar ook hun afstudeerproject, hun
onderzoeksstage of hun breekjaar kunnen uitvoeren. Ons kleine en enthousiaste bestuur ziet daarom
de toekomst rooskleurig tegemoet.
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Namens het bestuur van Abantwane Belanga wil ik dan ook iedereen hartelijk bedanken voor de
ondersteuning die wij ook afgelopen jaar weer mochten ontvangen. Mede dankzij het feit dat mensen
geloven in ons werk kunnen wij Sithand’Izingane care project blijvend ondersteunen in hùn werk,
waarmee zij een betere en veiligere wereld voor de kinderen, jongeren en hun families kunnen
bouwen.
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, 6235 CE - 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

-

Katrin Sijbom

Paderborn (Duitsland)

-

Marlies Juffermans

Amersfoort (Nederland)

-

Anke Mastenbroek

Melville, Johannesburg (Zuid Afrika)

In 2018 zijn de volgende bestuursvergaderingen gehouden:
-

9 januari 2018

-

11 april 2018

Verder was er iedere twee maanden via skype een voortgangs-overleg waarvan geen verslag
opgemaakt is.
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De plannen voor 2018 waren tweeledig:
1. De fondsenwerving ter ondersteuning van de algemene doelstelling van de stichting uitbreiden.
2. Opbouwen van een intensievere en langdurige relatie met basisschool Franciscus te Bunde
alsmede met een aantal andere bedrijven, organisaties en instellingen.

De fondsenwerving is ook in 2018 een succes geweest.
De relatie met basisschool Franciscus is even gestagneerd, in 2018 zijn wij als stichting helaas niet
uitgenodigd voor de solidariteitsactie van de school, omdat ook andere initiatieven een kans dienen te
krijgen. Ondertussen hebben wij voor 2019 wel weer een uitnodiging ontvangen.
De inspanningen van onze stichting hebben er toe geleid dat wij voldoende geld in kas hebben voor de
ondersteuning van Sithand’Inzingane. We hebben echter ook moeten constateren dat er in 2018 vanuit
het management van Sithand’Izingane weinig tot geen aanvragen voor ondersteuning komen, terwijl
wij weten dat dit wel hard nodig is. Dit is een probleem dat onze volledige aandacht heeft.
We proberen als stichting om het management ervan te overtuigen dat financiële ondersteuning van
onze kant mogelijk is, en dat wij open staan voor ieder verzoek. Echter van de kant van het
Sithand’Izingane project dienen er dan wel aanvragen voor ondersteuning te worden ingediend.

Page 5

Stichting Abantwane Belanga

Inkomsten:
Fondsenwerving:
Particulieren
Door bijdragen van vaste en incidentele donateurs is in 2018 euro 4.003,15 aan giften ontvangen, te
weten:
-

Lou en Jeanien Kerckhoffs, euro 1.002,00.

-

E. MAastenbroek, euro 250,00.

-

H. Lont, euro 250,00.

-

H. Ruijters, euro 500,00.

-

Magda Knijnenburg, euro 250,00.

-

Anneke Wolfs, euro 400,00.

-

Bijdrage klanten kapsalon Miran, spaarpot, euro 205,00.

-

Diverse particulieren, euro 1.146,15.

Bedrijven
-

EKC Afbouw, euro 500,00 (t.b.v. vrijwilligerswerk).

-

Benelux, euro 200,00 (t.b.v. vrijwilligerswerk).

-

Diederen Dirix, euro 325,00 (t.b.v. vrijwilligerswerk).

-

Fleurbaay Totaal, euro 75,00 (t.b.v. vrijwilligerswerk).

-

La Biosthetique i.s.m. kapsalon Miran, euro 158,00.

Subsidies
In 2017 zijn geen subsidies aangevraagd bij derden.
Verkoop producten
Er is netto euro 68,60 verdiend aan de verkoop van producten, te weten:
-

Verkoop bij TEN Sportschool te Meerssen.

Acties
-

Kerstactie kapsalon Miran met La Biosthetic, euro 158,00.

-

Vergoeding geven presentatie bij Global Exploration, euro 25,00.
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Uitgaven:
In 2018 heeft Stichting Abantwane Belanga de volgende uitgaven gehad:
-

Aanschaf T-shirts vrijwillgers, euro 1.011,27.

-

Diverse kluswerken tijdens vrijwilligerswerk van Willie Joosten, euro 2.018,82.

-

Lidmaatschap MOS Meerssen Ontwikkeling Samenwerking, euro 10,00.

-

Bijdrage podium Sithand’Izingane, euro 4.625,96.

-

Kosten website Abantwane Belanga, euro 45,00.

-

Kosten bank, euro 193,15.

Financien:
De administratie van de stichting Abantwane Belanga wordt uitgevoerd in Microsoft office EXCEL. Alle
facturen en kwitanties zijn geregistreerd en deze informatie is voor alle donateurs ter inzage
beschikbaar.

Partners:
Abantwane Belanga werkte in 2018 nauw samen met de volgende partners:
-

Sithand’Izingane care project

(care project)

-

Kopanang community project

(productie & verkoop Zuid Afrikaanse producten)

-

Sisiza Ukusiza Pty Ltd

(vrijwilligerswerk)

Publiciteit
In 2013 is de website van de stichting beschikbaar gekomen (www.abantwanebelanga.com).
Daarnaast heeft de stichting in 2018 tijdens de volgende evenementen acte de presence gegeven:
•

Presentatie bij feest Jeanien & Lou Kerckhoffs op 6 januari 2018.

•

Presentatie kerk Afcent Brunssum op 28 januari 2018.

•

Presentatie Global Exploration Weert op 8 juni 2018.

•

Presentatie bij feest Miran en Ronald Pluijmakers op 1 september 2018.
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Plannen voor 2019:
Uiteraard zullen we onze activiteiten in 2019 vol enthousiasme voortzetten. Enkele plannen die op
stapel staan:
-

Belangrijkste item voor 2019 is om het management van Sithand’Izingane duidelijk te maken
dat zij aan moeten geven waarvoor zij onze steun nodig hebben. De discussie gaat daarbij ook
over het punt of het project financiële ondersteuning nodig heeft. Als stichting moeten wij in de
richting van onze sponsoren duidelijk verantwoording afleggen en laten zien waar het geld dat
wij hebben opgehaald wordt besteedt. Geven wij geen geld uit dan is het ons inziens ook niet
nodig geld te vragen voor de ondersteuning van het Sithand’Izingane care project. Gesprekken
daarover zijn op dit moment gaande.

-

Verdere uitbreiding van jongeren reizen naar Zuid Afrika (via Sisiza Ukusiza – we help to help).
In juli komen alweer de negende en tiende groep via Global Exploration naar Sithand’Izingane.

-

Werven nieuwe sponsoren, toegespitst op bedrijven.

-

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

-

Ontwikkelen “vrienden van stichting Abantwane Belanga“.
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Jaarrekening 2018
SALDO PER 01-01-2018

€ 24.800,36

INKOMSTEN 2018

Giften Particulieren

Lou en Jeanien

€ 1.002,00

Diversen

€ 3.001,15

totaal
Giften bedrijven

€ 4.003,15
€ 1.258,00

totaal
Giften bestuur

€ 1.258,00
€ 0,00

totaal
Acties scholen

€ 0,00
€0,00

totaal
Rente bankrekening

RABO

Handel

Verkoop producten

Totaal inkomsten

€ 0,00
€ 0,00
€ 68,60

totaal

€ 68,60

totaal

€ 5.329,75
€ 30.130,11
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UITGAVEN 2018

Projecten

Shirts vrijwilligers

€ 1.011,27

Bouw podium

€ 4.625,96

Klussen vrijwilliger Willie
Joosten

€ 2.018,82

Totaal
Onkosten

€ 7.656,05

Bank

€ 193,15

MOS

€ 10,00

Internet (website)

€ 45,00

Kosten bestuur

0,00

Totaal

€ 248,15

Totaal uitgaven

SALDO PER 31-12-2018

€ 7.904,20

€ 22.225,91

Saldo op 31-12-2018
-

in kas

-

RABO bank betaalrekening

Totaal saldo 31-12-2018

€ 1.989,13
€ 20.236,78
€ 22.225,91
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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 2018
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 2018 rente over onze tegoeden.
Uitgaven 2018
Projecten
Dit zijn de bedragen die in 2018 aan de verschillende projecten zijn uitgegeven.
Handel
De genoemde bedragen zijn gebaseerd op de kosten van inkoop van de verschillende producten en
reizen.
Onkosten 2018
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 2018). Verder is stichting Abantwane Belanga aangesloten bij MOS (Meerssen
Ontwikkeling Samenwerking), jaarlijks zijn de kosten euro 10,00.
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Porto
Hier zijn de kosten van postzegels opgenomen.
Verdeling
In dit overzicht worden de liquide middelen per 31-12-2018 uitgesplitst naar kas en banken.
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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Donateurs 2018
E.A.E. Mastenbroek
Joost Heerkens Thijssen
H.B. Lont
Maddy en Twain Weijenberg
Klanten kapsalon Miran
Jeanien en Lou Kerckhoffs
Hein en vivian Mastenbroek
M. Prick
P. Herben
La Biosthetique
Global Exploration
Wolfs Ophelder
J.H. Luijten
RKUVC
Jo en Wies Brouwers
H.H.A.B. Ruijters
H.M.F. Winten
Marijke en Fred Janssen
E.H.M. Regtop Wolfs
E.W. Knijnenburg
Kapsalon Miran
EKC Afbouw
Benelux
Willie Joosten
Diederen Dirix
Jo en Mary Smeets
Feurbaay Totaal
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Chantal Joosten
Anneke Wolfs
Pascal Erven
MOS Meerssense Ontwikkeling Samenwerking
T. Klein en Vogt
M. Karsten
A. Sivakumaran
L. Krijgsman
P. Karsten
D. Penders
D. Beunen
R. Geelen
J. Tummers
H. Ehlen
P. Herben
M. Prick – Savelberg
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