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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.  

Zodoende 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. 

In dit boekjaar is er ook aandacht besteed aan de strategische toekomst van het werk in Zuid-

Afrika door middel van een rapport opgesteld door een consultant. De resultaten hiervan 

zullen in de komende jaren handvatten bieden om de koers te bepalen.  

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. 

1.4 Samenstelling bestuur  

Voorzitter : de heer F. Langeraar 

Secretaris : de heer I. Janse 

Penningmeester : de heer W. Jansen (per 1-3-2017 opgevolgd door de heer M. Franken) 
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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 23 januari 2018. 

De bestuursleden zijn onbezoldigd. 

 

1.5 Kascontrole 

Ik heb de jaarstukken 2016/2017 per 28 februari 2017 van Stichting Sizanani beoordeeld en 

geen onjuistheden geconstateerd. 

 

 

 

Drs. M.C. Koster,  

Controller Stichting Tear Fund Nederland 
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2.  Jaarrekening 2016-2017 en Begroting 2017-2018 

2.1 Balans per 28 februari 2017 

  2017  2016 

  
   

 ACTIVA  
 

 

    EUR    EUR 

2.1.1 Banksaldi ABN-AMRO Bank 74.261  64.135 

2.1.2 Vooruitbetaalde bedragen 0  8.083 

2.1.3 Te ontvangen bedragen 11.240  16.536 

 
    

 Totaal activa       85.501     88.754  

 
    

 
 

 
 

 

 PASSIVA  
 

 

   
 

 

 Vermogen en reserves  
 

 

2.1.4 Kapitaal 67.782  34.970 

 Elimineren kapitaal SISA en SET -4.550   

2.1.5 Resultaat boekjaar 8.848  32.812 

 Vermogen per 29 februari 72.080  67.782 

 
 

 
 

 

2.1.6 Bestemmingsreserve 2.181  3.858 

2.1.7 Te betalen bedragen 11.240  17.114 

   
 

 

 Totaal passiva 85.501  88.754 
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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 47.315 (vorig jaar 

EUR 37.218) en een bestuur spaarrekening, saldo EUR 26.946 (vorig jaar EUR 26.917). 

2.1.2. Vooruitbetaalde bedragen 

Tot en met vorig jaar werden hier de restant bedragen geregistreerd die vooraf naar Zuid-

Afrika overgeboekt zijn en per jaar einde op de balansen van SiSA en SET staan en dus nog 

niet zijn aangewend voor projectbestedingen. Vanaf dit jaar worden deze bedragen alleen nog 

vastgelegd in de jaarverslagen van SiSA en SET. Wel kan hier worden meegedeeld dat beide 

partijen geen onnodig hoge reserves aanhouden en de bijdragen zonder onnodige vertraging 

wordt uitgegeven. 

2.1.3 Te ontvangen bedragen 

Dit betreft de project vergoeding van Tear 

2.1.4 Kapitaal 

 

Dit is licht gestegen vanwege het positieve resultaat van dit boekjaar, zijnde EUR 7.990. De 

doelstelling is om het kapitaal stabiel te houden rond het huidige niveau. Hiermee is er vol-

doende ruimte om de uitvoeringskosten uit de reserves één jaar door te betalen en de latere in-

komsten in het jaar ten opzichte van de projectbestedingen op te vangen. 

2.1.5 Resultaat boekjaar 

Dit is het saldo van de resultatenrekening (EUR 8.848) van dit boekjaar. De voornaamste re-

den voor dit positieve resultaat is de lagere projectbesteding door SET.  

2.1.6 Bestemming reserve 

 

De bestemmingsreserves ten behoeve bezoek vanuit Zuid-Afrika en kapitaal van SET en 

SiSA zijn komen te vervallen. De bestemmingsreserve ten behoeve van een auto voor SiSA is 

met EUR 1.323 aangevuld van 858 EUR tot EUR 2.181. 

2.1.7 Te betalen bedragen 

Dit betreft de te betalen administratie fee aan Tear ad EUR 11.240. 
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2.2 Staat van baten en lasten 

 

  
Begroot  Realisatie  Begroot Realisatie   

 
   

  
2017-2018 2016-2017 2016-2017 2015-2016  

Baten EUR EUR EUR EUR   
 

   

2.2.1  Giften particulieren 70.000 62.816 74.800 65.849 

2.2.1  Ontvangen legaat 0 7.250 0 60.000 

2.2.2 Giften kerken 37.000 42.305 39.000 39.507 

2.2.3 Rentebaten 30 29 100 112 

2.2.4 Projecttoekenning Tear 10.703 11.240 14.000 16.536 

 Totaal baten 117.733 123.640 127.900 182.004   
 

   

 
Lasten  

   

  
 

   

 
Projectbestedingen  

   

2.2.5  Sizanani South Africa 79.710 68.886 67.865 83.891 

2.2.6  Sizanani Education Trust 29.500 25.990 33.078 43.031 

2.2.7  Kosten bezoek uit Z. Afrika 2.000 1.819 1.000 1.000 
 

Totaal projectbestedingen 111.210 96.695 101.943 127.922   
 

   

 
Uitvoeringskosten  

   

2.2.8  Kosten eigen fondsenwer-

ving 

2.600 6.125 3.000 3.794 

2.2.9  Bestuurs-en administratie-

kosten 

750 732 900 940 

2.2.10 Administratie fee Tear 10.703 11.240 14.000 16.536 

 Totaal uitvoeringskosten 14.053 18.097 17.900 21.270   
 

   

 
Totaal lasten 125.263 114.792 119.843 149.192   

 
   

2.2.11 Nettoresultaat -7.530 8.848 8.057 32.812 
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2.3 Kasstroomoverzicht 

Kasstroomoverzicht 
   

 
 2016-2017 

 
 2015-2016  

EUR 
 

EUR 

Liquiditeiten per 1 maart 64.135 
 

32.252 

Ontvangen baten 112.400 
 

173.711 

Betaalde project bestedingen -95.372 
 

-128.429 

Betaalde uitvoeringskosten -6.857 
 

-13.399 

Te betalen bedragen 
   

Liquiditeiten per 29 februari 74.306   64.135 
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Toelichting op de Staat van baten en lasten, begroting en het Kasstroomoverzicht 

2.2.1. Giften particulieren 

Deze zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar, maar minder dan begroot. 

2.2.2 Giften kerken 

Deze giften zijn licht gedaald van EUR 39.507 naar EUR 37.316. 

2.2.3 Rentebaten 

Deze blijven laag gezien de lage rente. 

2.2.4 Projecttoekenning Tear 

Dit wordt berekend over het totaal van de ontvangen giften. De afspraak met Tear is dat er 

enerzijds door Sizanani een fee wordt betaald van 10% van de inkomsten voor de ondersteu-

ning, maar anderzijds door Tear een projectbijdrage wordt geretourneerd aan Sizanani voor 

hetzelfde bedrag. 

2.2.5/6/7 Project bestedingen 

De betalingen gedurende het boekjaar in de lokale munteenheid zijn voor SISA ZAR 

969,650.00 en voor SET ZAR 400,000. Voor SET zijn de bestedingen lager uitgevallen dan 

begroot door een teruglopend aantal verstrekte beurzen. 

Met de partners zijn bedragen in ZAR afgesproken voor de begroting van 2017-2018. Dit is 

voor SiSA ZAR 1.100.000 en met SET ZAR 404.470 tegen koers ad 13.8. 

2.2.8/9/10 Uitvoeringkosten 

De kosten eigen fondswerving zijn hoger uitgevallen dan de jaarlijkse begroting door de bij-

drage aan het bezoek aan Zuid-Afrika van een aantal bestuursleden. Daarnaast is er gestart 

met een nieuwe werkwijze waarbij een deel van de werkzaamheden rondom de nieuwsbrief 

niet meer door Tear wordt uitgevoerd als onderdeel van de administratie fee, maar apart wor-

den uitbesteed. 

Administratie fee Tear: Dit is de vergoeding voor de hulp bij het samenstellen van de admi-

nistratie, en is het spiegelbeeld van de post projecttoekenning Tear. 

2.2.11 Nettoresultaat 

Het nettoresultaat is voornamelijk positief uitgevallen door lagere projectbestedingen. Aange-

zien de doelstelling is om de reserves stabiel te houden, is een negatief begroot resultaat voor 

het volgende boekjaar verantwoord. 


