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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 ingeschre-

ven 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 opzet-

ten en exploiteren van kleine bedrijven op het gebied van kippenfokken, naaiwerk en agrari-

sche 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 dis-

trict 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 steu-

nen, 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 ge-

biedt 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.  

In het afgelopen boekjaar hebben wij gezien dat de giften van de particulieren zijn gestegen, 

deels eenmalig en deels structureel. Deze stijging is toe te schrijven aan het werkbezoek van 

ds. Tjeerd en Marga Baron. Marga heeft tijdens haar verblijf in Nederland veel kerken be-

zocht en verteld over het werk van Sizanani. Dat heeft de mensen weer opnieuw enthousiast 

gemaakt voor dit werk. Uit ervaring weten we dat dit vaak een tijdelijk effect is en de kunst is 

dan ook om die aandacht van de particuliere donateurs en de kerken vast te houden. Ook wa-

ren de kosten eenmalig lager uitgevallen. 

De vraag die vaak gesteld wordt wat dit diaconaal ontwikkelingswerk nu oplevert? Ten eerste 

dat aan studenten uit dit arme gebied dat het Nqutu-district heet kansen geboden wordt door 

hen in staat te stellen om met een studiebeurs te kunnen studeren. Behalve een studiebeurs 

worden de studenten (10 in aantal) begeleid. 

In het district wordt ook veel aan onderwijs gedaan: levensvaardigheden voor jongeren, lezen 

en schrijven (alfabetisering), ondernemersvaardigheden (rekenen, boekhouden, management). 

Daarbij wordt ook begeleiding geboden aan de lerende ondernemers om hen zelfstandig te 

maken. In dit jaar zijn er 35 ondernemers zelfstandig geworden. 

In de thuiszorg wordt veel praktische en medische hulp geboden. Zes thuiszorgwerkers bezoe-

ken dagelijks 60 patiënten. 

Op scholen wordt veel gedaan om jongeren zich voor te bereiden om zelfstandig te kunnen 

leven en ontvangen zij veel voorlichting op verschillende terreinen van het leven. Ook op la-
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gere scholen wordt er aandacht geschonken aan de jongere kinderen en krijgen zij bijvoor-

beeld dagelijks een maaltijd aangeboden. Zo een paar voorbeelden op de vraag wat dit werk 

oplevert. 

In Nederland werkt het bestuur van Sizanani nauw samen met Tear. Met dankbaarheid kan 

gezegd worden dat deze samenwerking met Tear ook dit jaar weer voorspoedig verlopen is. 

Tear betekent voor Sizanani een belangrijke sparringpartner voor het ontwikkelen van ons be-

leid. 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 evalua-

tierapport 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 moge-

lijk te kunnen maken. 

1.4. Samenstelling bestuur  

Voorzitter : de heer F. Langeraar 

Secretaris : de heer I. Janse 

Penningmeester : de heer M. Franken 

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 4 juli 2019. 

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Door hen gemaakte kosten worden vergoed. 

1.5. Kascontrole 

Wij hebben de jaarstukken 2018/2019 per 28 februari 2019 van Stichting Sizanani beoordeeld 

en geen onjuistheden geconstateerd. 

Wij geven het bestuur graag mee om een meerjarenbeleidsplan op te nemen in verslaglegging. 

Dit komt ten goede aan interne sturing, transparantie naar donateurs en het voldoen aan de 

ANBI-eisen.  
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2. Jaarrekening 2018-2019 en Begroting 2019-2020 

2.1. Balans per 28 februari 2019 in EUR 
 28-2-2019  28-2-2018 

ACTIVA    
Liquide middelen - banksaldo bank 81.190  67.854 

Vorderingen 0  7.000 

Totaal activa 81.190  74.854 

    

PASSIVA    
Algemeen reserve 74.780   63.499 

Bestemmingsreserve 6.410  4.355 

Kort lopende schulden 0  7.000 

Totaal passiva 81.190  74.854 

 

2.2. Toelichting op de balans: 

Liquide middelen - banksaldo bank 

De Stichting heeft twee bankrekeningen, namelijk een betaalrekening, saldo EUR 54.245  

(vorig jaar EUR 40.908) en een spaarrekening, saldo EUR 26.946 (vorig jaar EUR 26.946). 

Vorderingen & Kortlopende schulden 

Dit jaar zijn er geen openstaande vorderingen en kortlopende schulden. De projectbijdrage 

van Tear en de administratie fee die Sizanani aan Tear betaald zijn van te voren vastgesteld. 

In het verleden werd dit na afloop van het boekjaar vastgesteld. Er is daarom besloten die be-

dragen gedurende het boekjaar over te maken en daardoor geen vorderingen en kortlopende 

schulden te creëren. De projectbijdrage van Tear aan Sizanani is hetzelfde bedrag als de admi-

nistratie 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. 
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2.3. Staat van baten en lasten 1 maart 2018 – 28 februari 2019  

+ begroting 1 maart 2019 – 28 februari 2020 in EUR  
Begroot Realisatie Begroot  Realisatie   

19-20 18-19 18-19 17-18 

Baten    
 

Particulieren - Giften  60.000  63.942 55.000 52.716 

Particulieren - Nalatenschappen  0 0 0 2.200 

Andere organisaties zonder winststreven - Kerken  28.000  30.841  35.000 29.198 

Andere organisaties zonder winststreven - Stichtingen  0  9.700  4.300 5.150 

Andere organisaties zonder winststreven - Tear 7.000  7.000  7.000 7.000 

Som van de baten 95.000 111.484 101.300 96.264  
   

 

Lasten    
 

Besteed aan doelstellingen    
 

Onderwijs, zorg en economie door SiSA 60.598  69.578  73.204 71.122 

Onderwijs door SET 14.069  20.035  20.548 20.187 

Totaal doelstellingen 74.666  89.613  93.752 91.309  
    

Wervingskosten 6.200  1.068  3.200 2.300 

Kosten beheer en administratie - Tear 7.000  7.000  7.000 7.000 

Kosten beheer en administratie - Overig 350  466  350 2.062 

Som van de lasten 88.216 98.147  104.302 102.671  
    

Saldo voor financiële baten en lasten 6.784  13.337  -3.002 -6.407 

Saldo financiële baten en lasten - Rentebaten 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten 6.784  13.337  -3.002 -6.407 
   

 
 

Bestemming saldo baten en lasten:      

Toevoeging/onttrekking aan:   

Algemeen reserve 4.929 11.282 -5.057 -8.587 

Bestemmingsreserve 1.855 2.055 2.055 2.180 
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2.4. Toelichting op de Staat van baten en lasten en begroting 
Particulieren - Giften  

De giften van particulieren zijn hoger uitgevallen dan begroot (EUR 63.942 in plaats van 

EUR 55.000). Er was een stijging verwacht door het bezoek van Marga Baron aan Nederland. 

De stijging is echter flink meer dan verwacht. Dit is geweldig nieuws. Een deel van de giften 

is eenmalig, de begroting voor komend jaar is dan ook lager dan het resultaat van dit jaar. In 

de verwachting dat een deel van de giften structureel zal zijn, is de begroting naar boven bij-

gesteld ten opzichte van de begroting van vorig jaar. 

Andere organisaties zonder winststreven - Kerken  

Deze giften zijn licht gestegen van EUR 29.198 naar EUR 30.841. Dit is ruim minder dan de 

EUR 35.000 waar op begroot was. Het bezoek van Marga Baron aan kerken heeft de nega-

tieve trend bij kerken dit jaar wel gekeerd, maar blijkbaar meer effect op particulieren giften 

gehad (door middel van automatische incasso briefjes) dan op de collecte opbrengsten van 

kerken. 

Andere organisaties zonder winststreven - Stichtingen  

Dit jaar zijn er twee grotere giften ontvangen van stichtingen, namelijk EUR 5.000 van stich-

ting Overzijde en EUR 4.300 van stichting KOOK. Deze zijn overgemaakt aan en besteed 

door SiSA. De verantwoording gebeurt rechtstreeks door SiSA aan beide stichtingen. Voor 

volgend jaar zijn er nog geen definitieve toezeggingen binnen. 

Andere organisaties zonder winststreven - Tear 

Tear heeft ook dit jaar een projectbijdrage gedaan aan Sizanani voor hetzelfde bedrag als deze 

administratiekosten met als doelstelling de verdere ontwikkeling en verzelfstandiging van de 

partner organisaties. Hiervoor is een plan door SiSA ingediend waarin plannen verder worden 

uitgewerkt naar aanleiding van de verbeteringsmatrix die met hulp van een consultant is opge-

steld. Komend jaar zal de projectbijdrage grotendeels besteed worden aan een mid-term-re-

view door dezelfde consultant. 

Besteed aan doelstellingen 

De betalingen in ZAR gedurende het boekjaar aan de partner organisaties zijn conform begro-

ting. Voor SiSA was dit ZAR 1.006.000 en voor SET ZAR 300.000. In euro’s zijn de beste-

dingen voor beide partijen lager uitgevallen door meevallende wisselkoersen. 

Met de partners zijn bedragen in ZAR afgesproken voor de begroting van 2018-2019. Dit is 

voor SiSA ZAR 980.000 (inclusief ZAR 30.000 reservering voor de auto) en met SET ZAR 

227519,74 tegen koers ad 16,2 (1-3-2018). Dit betekent respectievelijk een begroot bedrag 

van respectievelijk: EUR 60.598 en EUR 14.069. 

SET zal het volledige bedrag besteden aan studiebeurzen voor acht studenten en organisatie-

kosten. 

Voor SiSA is één gedeelte geoormerkt voor organisatieverbetering. De bijdrage van Tear ad 

7.000 EUR zal volledig besteed worden aan organisatieverbeteringen. Uit het budget zal aan 

de volgende doelstellingen worden bijgedragen: 

- Economie en onderwijs (Sustainable Livelihood):   370.000 ZAR 

- Zorg (Community Health):     370.000 ZAR 
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- Organisatieverbetering:     210.000 ZAR 

Wervingskosten 

De wervingskosten zijn lager uitgevallen dan begroot doordat ByXander is gestopt met onder-

steuning van de opmaak van de nieuwsbrief. Dit gat is in het kader van kennismaking met De 

Verre Naasten door hen tijdelijk kosteloos overgenomen. Voor komend jaar zijn de gebruike-

lijke kosten begroot. Het gerealiseerde percentage wervingskosten ten opzichte van de totale 

baten is hiermee uitzonderlijk laag: 0,9%.  

De begroting voor volgend jaar is ten opzichte van dit jaar met EUR 3.000 verhoogd. Hiermee 

is er ruimte voor een bijdrage van EUR 1.000 voor drie personen om Zuid-Afrika te bezoe-

ken. Het is beleid om dit eens in de vier jaar te doen zodat er input verzameld kan worden 

voor de werving van de komende jaren. Het begrote percentage wervingskosten ten opzichten 

van de totale baten komt hiermee op 6,5%. 

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 pro-

jecttoekenning Tear. De overige kosten bestaan grotendeels uit bankkosten.  

Saldo van baten en lasten 

Het saldo is ruimschoots positiever uitgevallen dan begroot. De baten van particulieren zijn 

sterk gestegen, dit compenseert de lagere stijging van de bijdrage van kerken. De lasten zijn 

voornamelijk lager uitgevallen door 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 1-3-2018 was 14,6. De aanvulling is dit jaar dan ook: ZAR 30.000 / 14,6 = EUR 2.055. De 

stand per 28-2-2018 was EUR 4.355. De nieuwe stand is: EUR 6.410. Na het aanvullen van 

de bestemmingsreserve was er EUR 11.282 over. Het bestuur heeft besloten dit toe te voegen 

aan het algemene reserve als compensatie van de afname van vorig jaar.  

Voor volgend jaar is er ook een aanvulling op het bestemmingsreserve begroot. De wissel-

koers op 1-3-2019 was 16,2. De aanvulling is dit jaar dan ook: ZAR 30.000 / 16,2 = EUR 

1.855. Het resterende overschot van 4.929 zal toegevoegd worden aan het algemene reserve. 
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2.5. Kasstroomoverzicht 

Kasstroomoverzicht in EUR  
  

 
18-19  17-18 

 

Liquiditeiten per 1 maart 67.854 74.261 
 

Te ontvangen bedragen vorig boekjaar +7.000 +11.240  

Ontvangen baten +111,484 +89.264  

Betaald aan doelstellingen -89,613 -91.309 
 

Betaalde overige lasten -8.534 -4.362 
 

Te betalen bedragen vorig boekjaar -7.000 -11.240 
 

Liquiditeiten per 28 februari 81.191 67.854   

 

 


