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Stand van zaken mei 2011
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Aan de orde komen:

Ontwikkelingen 2010

– SiSA 

– SET

– Stichting Sizanani

Vooruitblik 2011

Terugblik 2010 en stand 

van zaken mei 2011
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Ontwikkelingen 2010 (1)

SiSA

• Ontwikkelingshulp

(mrs Ngobese en mr. Njilo)

– 16 ABET classes op 12 locaties (2009: 10 ) met 
183 personen; 8 docenten; veel vraag naar 
training ondernemerschap.

– 10 kippenbedrijfjes (2009: 9) waarvan 4 in nieuwe 
behuizing; 43 personen

– 16 groentetuinen(2009: 12)(2 met AIDSteam);141 
personen 

– 12 naaigroepen (94 personen)
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Ontwikkelingen 2010 (2)

• Home based Care
(Mrs Zwane)

– 33 vrijwilligers(was 36); 8 teams voor +/- 300 
patienten

– Training; samen werking met overheids-
gezondheidszorg

• Jeugdwerk 
– 3 jeugdwerkers en 2 volunteers; 3 scholen en 4 

Jeugdgroepen; wekelijks worden 434 jongelui 
bereikt.

• Wezenhulp
– In overleg over 3 Community Care centers; 

distributie van kleding en voedsel.
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Ontwikkelingen 2010 (3)

SET
• 15 studenten; wisselende resultaten

– soorten opleidingen: techn. universiteit; theater 
modeontwerp/coupeuse; toerisme; fin. management

• Groot probleem met vinden stageplaatsen

• Training Engels in 2010 geen succes (1 dag)

• Vertrek Jansje Krüger

• Studenten aanmelden voor Business course van 
SiSA.
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Ontwikkelingen 2010 (4)

Stichting Sizanani
• Zinvol bezoek in maart

• Bezinning op ontwikkeling komende jaren

• We doen veel; kunnen minder dan we willen

• Fantastische acties in de kerken.

• Financiële uitkomst?

terugblik sheet vorig jaar………….
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In november 2010

Bijdragen van de kerken

Stand per 15 november 2010: 32.500

Nog nodig dit jaar: 7.500

Dit moet lukken!!!

Hoe?

2009 2010

begroot werkelijk begroot

30.000 25.631 40.000
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Gerealiseerd

In november 2010, dus nog nodig : € 7.500

In t/m 31 dec. 2011 van de kerken sinds 15 november 
ontvangen € 10.312. 

Dit betekent in 2010 € 17.200 (67 %) meer ontvangen dan in 
2009 en 2800 boven begroot.

Alle kerken zeer bedankt!!

2009 2010 2010

begroot werkelijk begroot werkelijk

30.000 25.631 40.000 42.812
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Eindstand 2010 t.o.v. begroot 
N.B. de officiële rapportering is per 28/2 2011

2009

werkelijk begroot werkelijk +/- tov 2009 

(12 mnd) (12 mnd)

bijdragen kerken 25.631 40.000 42.812 67,0%

bijdragen particulieren 45.435 60.000 61.573 35,5%

totaal 71.066 100.000 104.385

Storting SiSA 88.238 93.920 100.230 13,6%

Storting SET 25.542 38.382 38.028 48,9%

totaal 113.780 132.302 138.258

Saldo totaal -46.766 -35.002 -36.945

Resterend vermogen 84.120 49.118 47.175 -43,9%

2010
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• SiSA
– Dankzij grote sponsor voor AIDS-hulp grote wens in vervulling: 

vergoeding voor Thuiszorg medewerkers ingevoerd. Geen 
loonsverhogingen; geen nieuwe projecten.

– Gevolg: stijging van Uitgaven van € 100.000 naar € 126.000 

• SET
– 14 studenten

– Trainingscursus 4 dagen. 

• SiSa met SET samen: € 168.000  (In 2010  inkomsten € 104.500)

• Maar…. 3 sponsors in Z. Afrika toegezegd:  € 59.665!

• Wij durfden conform hun aanvraag, akkoord te gaan met steun 
aan SiSA van € 67.375 en SET van € 40.980.

Hoe ziet de begroting er dan uit?

De plannen voor 2011/12
(van 1 maart tot 29 febr.)
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De begroting voor 2011/12 (1)
(van 1 maart tot 29 febr.)

2009 2010 2011/12

werkelijk werkelijk begroot

(12 mnd) (1/3-29/2)

bijdragen kerken 25.631 42.812 43.200

bijdragen particulieren 45.435 61.573 64.800

totaal 71.066 104.385 108.000

Storting SiSA 88.238 100.230 67.375

Storting SET 25.542 38.028 40.980

totaal 113.780 138.258 108.355

Saldo -46.766 36.945 -9.155

Resterend vermogen 31/12 84.120 47.175

idem 28/02 44.147 34.992
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Conclusies

• Daling van bijdragen aan SiSA: Goede ontwikkeling: 
Mogelijkheden voor SiSA nemen toe door locale sponsors.

• Geen zekerheid over sponsors in Z. Afrika in 2012

• Zorgen bij SET door geringe mogelijkheden stage plaatsen 
studenten en bemensing bestuur.

• Begroting bijdragen in Nederland gedurfd; toch nog daling van 
reserve voorzien; zou 9.000  meer mogen binnenkomen!

• Kerken worden opgeroepen inzet van 2010 minimaal te 
herhalen.

• Intensievere fondswerving particulieren (+5%)
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Inmiddels

• Verzoek van SET

– Ondersteuning 2 studenten voor follow up 
van hun opleiding.
Winile Mbatha: € 700 voor registratie en 

rijbewijs

Zama Ndaba: € 900 voor hetzelfde en 
reiskosten.

Wie wil extra actievoeren voor een van 
deze twee studenten?


