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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 Zuid-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 eerlijkheid gebiedt dat het bieden van deze financiële steun geen gemakkelijke opgave geweest is vanwege
de afnemende steun voor dit werk. Het bestuur van Sizanani gaat zich erop beraden hoe wij
hiermee de komende jaren moeten omgaan en hieraan het hoofd kunnen bieden.
Met dankbaarheid kan gezegd worden dat de samenwerking met Tear ook dit jaar voorspoedig verlopen is. Tear betekent voor Sizanani een belangrijke sparringpartner voor het ontwikkelen van ons beleid. Conform de afspraken wordt de samenwerking met Tear gecontinueerd.
In dit boekjaar is er ook aandacht besteed aan de uitwerking van de adviezen van het evaluatierapport van de consultant de heer Paul Anderson. Hierdoor hebben wij een goede analyse
gekregen van het werk van SiSA en de toekomst van het werk in Zuid-Afrika. Het rapport
biedt ons handvatten om voor de komende jaren de koers voor dit werk te bepalen.
Tot slot, wij zijn onze God en Hemelse Vader dankbaar dat Hij ook dit jaar ons weer in staat
gesteld heeft om met de steun biedende kerken dit ontwikkelingswerk in Zuid-Afrika mogelijk te kunnen maken.

1.4.Samenstelling bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

: de heer F. Langeraar
: de heer I. Janse
: de heer M. Franken
: mevrouw O.M. Zwarts - Ros
: mevrouw L.H. Langeraar – Vermij
: de heer M.C. Herlaar (namens Stichting Tear Fund Nederland)
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De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur op 29 mei 2018.
De bestuursleden zijn onbezoldigd. Door hen gemaakte kosten worden vergoed.

1.5.Kascontrole
Ik heb de jaarstukken 2017/2018 per 28 februari 2018 van Stichting Sizanani beoordeeld en
geen onjuistheden geconstateerd.

18 april 2018 Ron Borgdorff
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2. Jaarrekening 2017-2018 en Begroting 2018-2019
2.1.Balans per 28 februari 2018 in EUR
28-2-2018

28-2-2017

ACTIVA
Liquide middelen - banksaldo bank
Vorderingen
Totaal activa

67.854
7.000
74.854

74.261
11.240
85.501

PASSIVA
Algemeen reserve
Bestemmingsreserve
Kort lopende schulden
Totaal passiva

63.499
4.355
7.000
74.854

72.080
2.181
11.240
85.501

2.2.Toelichting op de balans:
Liquide middelen - banksaldo bank

De Stichting heeft twee bankrekeningen, namelijk een betaalrekening, saldo EUR 40.908
(vorig jaar EUR 47.315) en een spaarrekening, saldo EUR 26.946 (vorig jaar EUR 26.946).
Vorderingen

Dit betreft de projectbijdrage van Tear. De hoogte van dit bedrag wordt bij het einde van het
boekjaar definitief vastgesteld en daarna overgemaakt. De projectbijdrage van Tear aan Sizanani is hetzelfde bedrag als de administratie fee die Sizanani aan Tear betaalt.
Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is voor een nieuwe auto voor SiSA. Deze wordt jaarlijks aangevuld
met het equivalent van ZAR 30.000. Na tien jaar is er naar verwachting genoeg gespaard voor
een nieuwe auto.
Kortlopende schulden

Dit betreft de te betalen administratie fee aan Tear. De hoogte van dit bedrag wordt bij het
einde van het boekjaar definitief vastgesteld en daarna overgemaakt. De projectbijdrage van
Tear aan Sizanani is hetzelfde bedrag als de administratie fee die Sizanani aan Tear betaalt.
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2.3.Staat van baten en lasten 1 maart 2017 – 28 februari 2018
+ begroting 1 maart 2018 – 28 februari 2019 in EUR
Begroot Realisatie Begroot
18-19

17-18

16-17

55.000
0
35.000
4.300
7.000
101.300

52.716 70.000
2.200
0
29.198 37.000
5.150
0
7.000 10.703
96.264 117.703

59.366
7.250
42.305
3.450
11.240
123.611

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Onderwijs, zorg en economie door SiSA
Onderwijs door SET
Totaal doelstellingen

73.204
20.548
93.752

71.122 77.530
20.187 29.500
91.309 107.030

67.563
25.990
93.553

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie - Tear
Kosten beheer en administratie - Overig
Som van de lasten

3.200
7.000
350
104.302

2.300
4.600
7.000 11.240
2.062
750
102.671 123.620

7.944
11.240
732
113.469

Baten
Particulieren - Giften
Particulieren - Nalatenschappen
Andere organisaties zonder winststreven - Kerken
Andere organisaties zonder winststreven - Stichtingen
Andere organisaties zonder winststreven - Tear
Som van de baten

17-18

Realisatie

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten - Rentebaten
Saldo van baten en lasten

-3.002
0
-3.002

-6.407
0
-6.407

-5.917
30
-5.887

10.142
29
10.171

Bestemming saldo baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
Algemeen reserve
Bestemmingsreserve

-5.057
2.055

-8.587
2.180

-8.067
2.180

8.848
1.323
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2.4.Toelichting op de Staat van baten en lasten en begroting
Particulieren - Giften

De giften zijn ruimschoots lager uitgevallen dan begroot en ook ruim lager dan vorig jaar. Uit
onderstaande tabel blijkt dat er een lichte teruggang is in het aantal overmakingen, maar dat
de voornaamste reden een lager gemiddeld bedrag per overmaking. Deze getallen zijn exclusief de inkomsten per automatische incasso. Ook in deze inkomstenbron is een lichte daling in
de afgelopen jaren. Voor komend boekjaar is er een bezoek vanuit Zuid-Afrika gepland, de
verwachting is dat de giften hierdoor licht zullen stijgen. De begroting is daarom licht boven
het resultaat van dit jaar gezet.
Tabel: particulieren giften in afgelopen boekjaren.
Boekjaar
Gemiddelde gift Aantal overmakingen Totaal bedrag
2017-2018
63,96
561
35.881,08
2016-2017
72,13
589
42.483,83
2015-2016
80,15
589
47.208,89
Andere organisaties zonder winststreven - Kerken

Deze giften zijn flink gedaald van EUR 37.316 naar EUR 29.198. Voor komend boekjaar is er
een bezoek vanuit Zuid-Afrika gepland, de verwachting is dat de giften hierdoor licht zullen
stijgen. De begroting is daarom licht boven het resultaat van dit jaar gezet.
Andere organisaties zonder winststreven - Stichtingen

Dit jaar is er één gift ontvangen, namelijk EUR 5.000 van stichting Overzijde. Deze is overgemaakt aan en besteed door SiSA. De verantwoording gebeurt rechtstreeks door SiSA aan st.
Overzijde. Voor volgend jaar wordt er een bijdrage van stichting KOOK verwacht ad EUR
4.300.
Andere organisaties zonder winststreven - Tear

Tot nu toe werd de bijdrage van Tear berekend door 10% te nemen van het totaal van de ontvangen giften. Recent is besloten vanaf dit jaar de berekening te baseren op de geschatte administratiekosten gemaakt door Tear ad EUR 7.000. Tear zal een projectbijdrage blijven doen
aan Sizanani voor hetzelfde bedrag als deze administratiekosten met als doelstelling de verdere ontwikkeling en verzelfstandiging van de partner organisaties.
Besteed aan doelstellingen

De betalingen gedurende het boekjaar in de lokale munteenheid zijn voor SiSA ZAR
1.070.000 en voor SET ZAR 300.000. Voor SET zijn de bestedingen ZAR 100.000 lager uitgevallen dan begroot door een teruglopend aantal verstrekte beurzen. In euro’s zijn de bestedingen voor beide partijen lager uitgevallen door meevallende wisselkoersen.
Met de partners zijn bedragen grotendeels in ZAR afgesproken voor de begroting van 20172018. Dit is voor SiSA ZAR 1006.000 (exclusief ZAR 30.000 reservering voor de auto en
4300 EUR geoormerkte bijdrage van stichting K.O.O.K) en met SET ZAR 300.000 tegen
koers ad 14,6 (1-3-2018). Dit betekent respectievelijk een begroot bedrag van respectievelijk:
EUR 73.204 en EUR 20.548.
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Voor SiSA zijn twee gedeelten geoormerkt voor specifieke doelstellingen. De bijdrage van
stichting K.O.O.K. ad 4.300 EUR zal geheel besteed worden aan het aan hen beschreven project. De bijdrage van Tear ad 102.200 ZAR (7.000 EUR) zal volledig besteed worden aan organisatieverbeteringen die in een apart voorstel aan Tear beschreven zullen worden.
Uit het overige budget zal aan de volgende doelstellingen worden bijgedragen:
-

Economie en onderwijs (Sustainable Livelihood):
Zorg (Community Health):
Organisatieverbetering:

438.320 ZAR
438.320 ZAR
27.160 ZAR

Wervingskosten

De wervingskosten zijn lager uitgevallen dan begroot doordat in de begroting een stelpost was
opgenomen voor een bezoek uit/aan Zuid-Afrika ad EUR 2.000. Er heeft geen bezoek plaatsgevonden en er is besloten geen aparte reservering hiervoor aan te leggen. Wel is er EUR
1556 betaald aan kosten van het eerdere bezoek waarvoor de kosten nog niet in rekening waren gebracht. Het gerealiseerde percentage wervingskosten ten opzichte van de totale baten is:
4,0%.
De begroting voor volgend jaar bevat EUR 3.000 voor de nieuwsbrieven. Dit is het eerste jaar
dat deze volledig buiten de administratiekosten van Tear valt en zal naar verwachting op dit
niveau stabiel blijven. Daarnaast is er EUR 200 begroot voor additioneel drukwerk tijdens het
bezoek vanuit Zuid-Afrika ter promotie van het werk en voor leerdoeleinden. Aangezien er
geen extra mensen alleen voor Sizanani komen, hoeven er geen reis- en verblijfkosten betaald
te worden. Het begrote percentage wervingskosten ten opzichten van de totale baten komt
hiermee op 3,2%.
Kosten beheer en administratie

Het grootste bedrag is bestemd voor de administratiekosten van Tear: Dit is de vergoeding
voor de hulp bij het samenstellen van de administratie, en is het spiegelbeeld van de post projecttoekenning Tear. De overige kosten bestaan grotendeels uit bankkosten. In dit boekjaar
zijn er ook kosten gemaakt voor het afscheid van de vorige penningmeester. Hierdoor valt de
begroting van volgend jaar licht lager uit.
Saldo van baten en lasten

Het saldo is redelijk in lijn met de begroting. De baten zijn harder afgenomen dan begroot
door tegenvallende giften vanuit particulieren en kerken. De lasten zijn voornamelijk lager
uitgevallen door minder beurzen bij SET en een meevallende wisselkoers.
Saldo financiële baten en lasten – rentebaten

Deze blijven laag gezien de lage rente. In dit boekjaar is er slechts EUR 0,27 rente ontvangen.
Aangezien er geen grote rentewijziging wordt voorzien, is de begroting ook op afgerond nul
euro gezet.
Bestemming saldo van baten en lasten

De bestemmingsreserve voor de auto voor SiSA is aangevuld zoals begroot. De wisselkoers
op 1-3-2017 was 13,8. De aanvulling is dit jaar dan ook: ZAR 30.000 / 13,8 = EUR 2.174. De
stand per 28-2-2017 was EUR 2.181. De toevoeging is EUR 2.174. De nieuwe stand is: EUR
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4.355. Na het aanvullen van de bestemmingsreserve was er EUR 8.587 tekort. Het bestuur
heeft besloten dit ten te brengen van het algemene reserve.
Voor volgend jaar is er ook een aanvulling op het bestemmingsreserve begroot. De wisselkoers op 1-3-2018 was 14,6. De aanvulling is dit jaar dan ook: ZAR 30.000 / 14,6 = EUR
2.055. Het resterende tekort van 1.091 zal ten laste worden gebracht van het algemene reserve.

2.5.Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht in EUR
Liquiditeiten per 1 maart
Te ontvangen bedragen vorig boekjaar
Ontvangen baten
Betaald aan doelstellingen
Betaalde overige lasten
Te betalen bedragen vorig boekjaar
Liquiditeiten per 28 februari

17-18
74.261
+11.240
+89.264
-91.309
-4.362
-11.240
67.854
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