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VOORWOORD

Met trots presenteren wij het eerste officiële jaarverslag van onze stichting Abantwane Belanga. Afgelopen
jaar was voor ons de bekroning op het werk dat wij al sinds enige jaren als vrienden doen voor het
Sithand’Izingane Care Project in Johannesburg - Zuid Afrika. Samen besloten wij om dat werk vast te leggen
in een stichting, om daarmee ook voor de toekomst garant te staan voor goede en duurzame ondersteuning
voor dit project en een aantal andere NGO’s in de regio.
Via de verkoop van lokaal geproduceerde producten, maar ook via algemene fondsenwerving proberen wij
financiële ondersteuning te bieden aan het project. De reacties op onze acties en verkoop van producten zijn
erg positief, en we merken dat ons netwerk groeit. We constateren dat het afgelopen jaar erg succesvol is
geweest. Niet alleen op financieel gebied, maar ook op andere terreinen hebben we het project
Sithand’izingane al kunnen ondersteunen.
Mensen willen betrokken zijn bij ons werk, en bijdragen aan het creëren van een betere leefwereld voor de
kinderen, jongeren en hun families in de Township bij Johannesburg. Het dagelijks bestuur is daarom
uitgebreid met 2 zeer bevlogen vrienden te weten Katrin Sijbom, een vrijwilligster uit Duitsland die van
2011 t/m 2012 in het project heeft gewoond en gewerkt, en met Marlies Juffermans die omwille van haar
kennis op het gebied van fondsenwerving, haar uitgebreide netwerk, maar bovenal haar liefde voor ZdAfrika bij het werk van de stichting betrokken wilde zijn.
Met deze kleine groep mensen zien we de toekomst zeer rooskleurig tegemoet. Ik wil daarom iedereen
bedanken die het werk van de stichting op welke wijze dan ook ondersteunt. Met uw ondersteuning geeft u
ons de middelen in handen om het welzijn van de kinderen, jongeren en hun families in het Sithand’Izingane
Care project in de Township bij Johannesburg te verbeteren.

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 AMBI status verkregen.

Stichting Abantwane Belanga – Children of the Sun
Adres

: Postbus 2090, 3800 CB Amersfoort

Kamer van Koophandel

: KvK 57513589

Fiscaal nr belastingdienst

:8526 14 287 RSIN/fiscaal nummer

Het bestuur van de stichting bestond sinds de aanvang uit de volgende bestuursleden:
-

Maarten Bollen
Ronald Pluijmakers
Miran Pluijmakers
Marlies Juffermans
Katrin Sijboom
Anke Mastenbroek

Amersfoort (Nederland)
Meerssen (Nederland)
Meerssen (Nederland)
Amersfoort (Nederland)
Paderborn (Duitsland)
Amersfoort (Nederland)

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Het jaar 2013
In 2013 zijn de volgende bestuursvergaderingen gehouden:
-

30 maart 2013
28 juli 2013
17 november 2013

De plannen voor 2013 waren tweeledig:
1. Het opzetten van een transparante stichting structuur
2. Starten met de fondsenwerving ter ondersteuning van de algemene doelstelling van de stichting
Het jaar 2013 was in beide opzichten een succesvol jaar omdat beide doelstellingen werden behaald.
Enerzijds werd de stichting opgericht en de ANBI status werd verkregen, anderzijds werd in 2013 – wat
betreft fondsenwerving een goed begin gemaakt.
Voordat de “officiële” stichting echter van start is gegaan konden we in 2013 reeds de volgende activiteiten
in Zuid Afrika worden ondersteunen:
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-

Financiële bijdrage aan Sithand’izingane
Ter beschikking stellen laptop aan student

€ 1000,-- (schatting)
€ 460,-- (schatting)

De container…
In 2012 zijn wij gestart met het inzamelen van kleding, computers, schoolmeubilair, boeken en speelgoed.
Wat in 2008 begon met een koffer gevuld met verbandmiddelen en voetbal shirts, groeide uit tot een heuse
zee-container. De container werd 2e hands aangekocht en in December 2012 op de vrachtwagen gezet
richting haven van Antwerpen. Wij waren ondertussen al een hele poos druk bezig om de nodige invoer en
uitvoer documenten in te vullen, maar daarbij liepen we vast in de bureaucratie en vernieuwde regelgeving
m.b.t invoer 2e hands kleding van Zd Afrika. Uiteindelijk vinden we hulp bij ROBECK Int. Freight in
Johannesburg die ons assisteren met de papierwinkel. Na ruim 1,5 jaar stoeien met een hoop documenten en
met hulp van velen, lukt het de stichting om de container te importeren in Zd Afrika.
De container komt uiteindelijk aan in het project op 16 Januarie2013.
Sinds 20 maart 2013 is de officiële stichting echter een feit. Dit jaarverslag heeft dan ook met name
betrekking op de periode maart 2013 – 31 december 2013.
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Inkomsten:
Fondsenwerving:
Particulieren
Door bijdragen van vaste en incidentele donateurs is in 2013 € 3081,10. aan giften ontvangen.
Bedrijven
In 2013 zijn nog geen gerichte acties richting bedrijven gestart. Via bekende relatie is een donatie van euro
1.350,-- ontvangen,
Subsidies
In 2013 zijn nog geen subsidies aangevraagd bij derden.
Verkoop producten
Er is netto €251,60 verdiend aan de verkoop van producten tijdens diverse evenementen.
In 2013 heeft de stichting onder andere acte de presence gegeven tijdens de volgende evenementen:
-

Vlaaien Markt Elsloo 15 september 2013
Kerstmarkt Daniken 11 december 2013

Projecten:
In 2013 heeft de Stichting Abantwane Belanga nog geen projecten ondersteunt.

Fina ncien:
De administratie van de stichting Abantwane Belanga wordt uitgevoerd in Microsoft office EXCEL en in
SpeedBalance. Alle facturen en kwitanties zijn geregistreerd en deze informatie is voor alle donateurs ter
inzage beschikbaar.
Aan giften en acties en rente ontvingen we in 2013 in totaal € 6.050,46
De onkosten voor de activiteiten van het bestuur bedroegen € 609,28. Deze kosten zijn geheel
gecompenseerd door de giften van het bestuurd. In totaal bedroegen de giften van het bestuur € 1209,58.

Partners:
Abantwane Belanga werkte in 2013 nauw samen met de navolgende partners:
-

Sithand’izingane care project
Kopanang community project
Sisiza Ukusiza Pty Ltd

(care project)`
(aan en verkoop afrikaanse producten)
(voorbereiding jongeren werk vakanties)
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Publiciteit
In 2013 is de website van de stichting beschikbaar gekomen
(www.abantwanebelanga.com)
Daarnaast heeft de stichting tijdens de volgende evenementen acte de présence gegeven:
•
•

Vlaaien Markt Elsloo 15 september 2013
Kerstmarkt Daniken 11 december 2013

Om de bekendheid van de activiteiten van de stichting te vergroten zijn de volgende lezingen gegeven op
scholen:
•

Basisschool Roermond

3 december 2013

Plannen voor 2014:
Uiteraard zullen we onze activiteiten in 2014 vol enthousiasme voortzetten. Enkele plannen die op stapel
staan:
-

Start up jongeren reizen naar Zuid Afrika (via Sisiza Ukusiza – we help to help)
Werven nieuwe sponsoren
Ontwikkelen nieuwe acties voor fondsenwerving (zoals deelname aan markten)
Presentaties aan lagere en middelbare scholen ten behoeve van bevordering bewustwording
Ontwikkelen “vrienden van … “ concept
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Jaarrekening 2013
€ 0,-

SALDO PER 20-03-2013
INKOMSTEN 2013
Giften Particulieren

Incidenteel
regulier

€ 3.081,10
€ 0,--

totaal
Giften bedrijven

€ 3.081,10
€ 1.350,--

totaal
Giften bestuur

€ 1.350,-€ 1,209,58

totaal
Rente bankrekening

RABO

Handel

Verkoop

€ 1,209,58
€0
€ 409,78

Reizen
totaal
Totaal inkomsten

€ 409,78
€ 6.050,46
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UITGAVEN 2013
Projecten

Sithand’izingae

€ 0,-

Various

€ 0,-

totaal
Handel

€ 0,-

Inkoop

€ 158,18

Reizen

€ 0,-

totaal
Onkosten

€ 158,18

Bank

€ 42,29

porto

€

Lidmaatschap

€

Internet (webside)

€

Publiciteit

€

Kosten bestuur
Diversen
Totaal

€ 609,58
€
€ 652,58

Totaal uitgaven

€ 810,25

SALDO PER 31-12-2013

€ 5,240,21

BALANSPOSTEN
Inkoopwaarde voorraad op 31-12-2013 (inclusief btw)

€0
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HANDEL
Voorraad 20-03-2013

€0

-

Inkoop 2013

€ 158,18

-

Verkoop 2013

€ 409,78

Voorraad 31-12-2013

€0

WINST

€ 251,60

VERDELING
Liquide middelen op 20-03-2013

€0

-

in kas

€0

-

RABO bank betaalrekening

€0

Totaal tegoeden 01-08-2013

€0

VERDELING
Liquide middelen op 31-12-2013
-

in kas

-

RABO bank betaalrekening

€ 5.240,21
€ 617,03
€ 4.623,18

Totaal tegoeden 31-12-2013

€ 5,240,21

VERDELING
Verhouding tussen onkosten en giften bestuur
-

Giften bestuur

€ 1209,58

-

onkosten totaal

€ 609,28

Saldo 2013

overschot

€ 600,--
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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 2013
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 2013 rente over onze tegoeden.
Uitgaven 2013
Projecten
Dit zijn de bedragen die in 2013 aan de verschillende projecten zijn uitgegeven
Handel
De genoemde bedragen zijn gebaseerd op de kosten van inkoop van de verschillende producten en reizen,

Onkosten 2013
Internet
De stichting Abantwane Belanga betaald jaarlijks een bedrag voor de domeinnaam en de webhosting.
Bank
Hier zijn de kosten voor bankpassen en de kosten van electronisch 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 2013).
Porto
Hier zijn de kosten van postzegels opgenomen.
Verdeling
In dit overzicht worden de liquide middelen per 31-12-2013 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.

Opgemaakt Amersfoort, 19 Maart 2014
Namens het bestuur:

Maarten Bollen (Voorzitter)

Ronald Pluijmakers (secretatis)

Miran Pluijmakers- Stevens (penning meester)

Stichting Abantwane Belanga – Children of the Sun
Adres

: Postbus 2090, 3800 CB Amersfoort

Kamer van Koophandel

: KvK 57513589

Fiscaal nr belastingdienst

:8526 14 287 RSIN/fiscaal nummer
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Abantwane Belanga Foundation - Overzicht begunstigers & sponsors 2013
Anne-Marie Biesmans-Penners
E. Mastenbroek
E.A.E. Mastenbroek
E.H.M. Regtop en Wolffs
Familie Storcken
Frans Smeets BV
G.J.F. Pittie en P.J. Kramer
H.G.G.A. Mastenbroek
H.H.A.B. Ruijters
H.H.A.B. Ruijters
H.J.G.M. Janssen
Han, Moniek Dukers en kids
Hein Mastenbroek / website bouwer
J.A.M. Wolffs
Kapsalon Miran te Ulestraten
L.J.M. Kerckhoffs
M.E. Wolffs Spee
Marleen Cremers / Meerssen & Ontwikkelings samenwerking
N.A.W. Wolffs Amsterdam
T.G. Klein
V.M. Friebel
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