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1. Bestuur rapport
1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
De Stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam
ingeschreven onder nummer 41213848. De statutaire naam van de Stichting luidt: Stichting
Sizanani en is statutair gevestigd te Amsterdam. De rechtsvorm is de vorm van een stichting.
De Stichting is opgericht op 10 mei 1976.
De laatste wijziging van de statuten was op 21 oktober 2010.
1.2 Omschrijving van de doelstelling
Stichting Sizanani heeft als doelstelling vanuit een christelijke levensovertuiging medische,
pedagogische, onderwijskundige en sociale zorg te verlenen alsmede het helpen bij het
opzetten en exploiteren van kleine bedrijven op het gebied van kippenfokken, naaiwerk en
agrarische voorzieningen in het district Nqutu te Kwazulu-Natal (Zuid-Afrika).
1.3 Hoofdlijnen van de uitvoering van het beleid in het verslagjaar.
Het beleid is er ook dit jaar op gericht geweest om zoveel mogelijk het werk in het Nqutu
district in Z. Afrika financieel te ondersteunen. Door het promoten van het werk bij zowel de
kerken die ons steunen als bij nieuwe en bestaande donateurs, zijn we de uitdaging aangegaan
fondsen te werven die nodig zijn om de toezegging het werk ook in het boekjaar weer te steunen, waar te kunnen maken. Daarbij hebben wij zelfs enkele meevallers genoten. Zo hebben
wij een legaat van €60.000,- ontvangen. Ook van Stichting KOOK (kringloopwinkel) mochten wij een gift van €4.868,- ontvangen. Deze gift was geoormerkt en moest bestemd worden
voor het aanschaffen van naaimachines.
Zo doende hebben wij kunnen voldoen aan de verzoeken van Sizanani South Africa (SISA)
en Sizanani Education Trust (SET) om noodzakelijke steun te kunnen bieden. De
samenwerking met Tear is voorspoedig verlopen. Conform de afspraken wordt deze
samenwerking gecontinueerd. Bijzonder om te vermelden is dat wij samen met Tear hebben
gekeken en gesproken over de mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Als uitkomst van dit
gesprek hebben wij als bestuur besloten om het werk van SiSA te evalueren en te laten
onderzoeken hoe wij gelet op de kansen en bedreigingen het werk van SiSA kunnen
continueren. Belangrijk is dat SiSA meer en meer zelfredzaam wordt.
Tot slot, wij zijn onze God en Hemelse Vader dankbaar dat Hij ook dit jaar ons weer in staat
gesteld heeft om dit ontwikkelingswerk in Zuid Afrika mogelijk te kunnen maken.
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1.4 Samenstelling bestuur
Voorzitter

: de heer F. Langeraar

Secretaris

: de heer I. Janse

Penningmeester : de heer W. Jansen

Lid

: mevrouw O.M. Zwarts - Ros

Lid

: mevrouw L.H. Langeraar - Vermij

Lid

: de heer M.C. Herlaar (namens Stichting Tear Fund Nederland)

De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur op 06/09/2016 (datum)
De bestuursleden zijn onbezoldigd.

1.5 Kascontrole
Ik heb de jaarstukken 2015/2016 per 29 februari 2016 van Stichting Sizanani beoordeeld en
geen onjuistheden geconstateerd.

Drs. M.C. Koster,
controller Stichting Tear Fund Nederland
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2.1 Balans per 29 februari
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Toelichting op de balans
2.1.1 Banksaldi ABN AMRO Bank
De Stichting heeft 2 bankrekeningen, n.l. een beheerrekening, saldo EUR 37.218 (vorig jaar
EUR 25.447) en een bestuur spaarrekening, saldo EUR 26.917 (vorig jaar EUR 6.805).
2.1.2. Vooruit betaalde bedragen
Dit betreft restant bedragen die vooraf naar Zuid-Afrika overgeboekt zijn en per jaar einde op
de balansen van SiSA EUR 2.786 (vorig jaar EUR 4.531) en SET EUR 5.298 (vorig jaar EUR
1.188) staan.
2.1.3 Te ontvangen bedragen
Dit betreft de project vergoeding van Tear
2.1.4 Kapitaal
Dit is sterk gedaald vanwege het negatief resultaat van vorig jaar, zijnde EUR 10.830
2.1.5 Resultaat boekjaar
Dit is het saldo van de resultaten rekening (EUR 32.812) van dit boekjaar en wordt volgend
jaar naar de kapitaal rekening geboekt.
Dit bedrag is fors gestegen, voornamelijk door het ontvangen van een legaat ad
EUR 60.000 en de daling van de Zuid Afrikaanse munt van ZAR 13,0605 naar ZAR 17,49 per
EUR.
2.1.6 Bestemming reserve
De bestemming reserve van vorig jaar ad EUR 1.000 werd besteed aan een door NGK Eindhoven gekozen project, en EUR 1.000 (saldo vorig jaar EUR 2.000) gereserveerd i.v.m. een
verwacht bezoek vanuit Z. Afrika over 2 jaar, bovendien werd EUR 858 gereserveerd voor
afschrijving op de nieuwe auto.
2.1.7 Te betalen bedragen
Dit zijn verplichtingen die gedurende het boekjaar aangegaan zijn, maar in het nieuwe boekjaar voldaan worden en de te betalen administratie fee aan Tear ad EUR 16,536.
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2.2 Staat van baten en lasten
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2.3 Kasstroomoverzicht
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Toelichting op de Staat van baten en lasten en het Kasstroomoverzicht
2.2.1. Giften particulieren
Deze zijn over het algemeen niet afwijkend van vorig jaar. Alleen is er dit jaar een legaat ontvangen ad EUR 60.000.
2.2.2 Giften kerken
Deze giften zijn gestegen van EUR 27.703 naar EUR 39.507. Dit naar aanleiding van het bezoek van Marga Baron en haar man ds Tjeerd Baron eind 2015.
2.2.3 Rentebaten
Deze blijven laag gezien de lage rente. Nog iets gecorrigeerd door de overboeking van het
legaat.
2.2.4 Project toekenning Tear
Dit wordt berekend over het totaal van de ontvangen giften.
2.2.5/6/7 Project bestedingen

Beginbalans: Dit is het overschot van de donaties van vorig jaar voor SISA ZAR 4,531 en
voor SET ZAR 1,188.
Eindbalans: Deze bedragen voor dit jaar zijn voor SISA ZAR 2,586 en voor SET ZAR 5,298.
De betalingen gedurende het boekjaar zijn voor SISA ZAR 1,200,000 en voor SET
ZAR 700,000.
SISA heeft gedurende het boekjaar hiervan een nieuwe auto gekocht ad ZAR 274,261en
Stichting KOOK heeft een actie gehouden met als bestemming naaimachines voor cursisten
ad EUR 4.868.
Jaarlijks wordt een bedrag ad EUR 1.000 gereserveerd voor het bezoek aan of uit Z. Afrika.
2.2.8/9/10 Uitvoeringkosten
Administratie fee Tear: Dit is de vergoeding voor de hulp bij het samenstellen van de administratie, en is het spiegelbeeld van de post project toekenning Tear.
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3. Inkomsten en uitgaven in Zuid Afrika

Sizanani S.A.
Uitgaven in Z. Afrika
Ontwikkelingswerk/ projecten
Aids programma
Totaal uitgaven
Inkomsten SiSA in Zuid Afrika
Saldo van inkomsten en uitgaven
Idem in EUR
Sizanani Education Trust
Uitgaven in Zuid Afrika
Studiebeurzen
Schoolbegeleiding
Organisatiekosten
Totaal uitgaven
Inkomsten SET in Zuid Afrika
Saldo van inkomsten en uitgaven
Idem in EUR
Koers ZAR/EUR

Realisatie

Begroting

Realisatie

2015-2016
ZAR

2015-2016
ZAR

2014-2015
ZAR

858.114
522.715
1.380.829

645.883
350.649
996.532

743.998
572.380
1.316.378

170.393

168.823

478.853

1.210.436

827.709

837.526

83.651

63.394

59.060

ZAR

ZAR

ZAR

583.975
0
46.149
630.124

519.200
0
58.529
577.729

504.227
29.157
51.891
585.275

7.280

0

8.548

622.844

577.729

576.727

43.031
14,47

44.065
13,11

40.499
14,24
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4. Begroting 2016-2017

Toelichting begroting 2016/2017:
Lokale bedragen zijn geschat.
Met de partners zijn bedragen in ZAR afgesproken.
Dit is voor SISA ZAR 1,078,033 en met SET ZAR525,455 tegen koers ad 15,89.
Per saldo is er een overschot ad EUR 8.058 ter dekking van (koers) verschillen.
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