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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. Behalve door dit diaconale ontwikkelingswerk
onder de aandacht te brengen bij zowel de steun biedende kerken als bij nieuwe en bestaande
donateurs, hebben we ook met succes fondsen aangeschreven om dit werk te ondersteunen,
vaak voor hen vanuit ideële motieven.
Toch hebben wij in het afgelopen jaar een aanspraak moeten doen op onze financiële reserves
omdat het bedrag dat we begroot hadden niet gehaald werd. Hierdoor hebben wij kunnen voldoen aan de verzoeken van Sizanani South Africa (SiSA) en Sizanani Education Trust (SET)
om noodzakelijke steun te kunnen bieden. Zowel van SiSA als van SET hebben wij gevraagd
bezuinigingen door te voeren en keuzes te maken in het aanbod van het diaconaal ontwikkelingswerk. Helaas moesten SiSA werkers een paar maanden met onbetaald verlof naar huis
gestuurd worden. Dit was het gevolg van door te voeren bezuinigingen door lagere inkomsten
dan begroot.
De opdracht waar Sizanani NL voor staat om voldoende financiële middelen te werven is dus
ook het afgelopen jaar geen gemakkelijke opgave geweest. Om die reden is in het bestuur van
Sizanani NL besloten om in gesprek te gaan met het bestuur van SiSA en SET waarin wij willen spreken over verzelfstandiging en verduurzaming van hun werk, om aan hen het eigenaarschap op termijn over te dragen, lokaal meer fondsen te gaan werven en ook om te bezien hoe
de lokale kerken meer betrokken kunnen worden bij dit werk. Het laatste is een uitdaging, gezien dat bij veel leden de financiële draagkracht niet groot is en ook minder geneigd is aan diaconale werkzaamheden financiële steun te geven. Konden wij in het vorige jaarverslag nog
schrijven dat de giften van de particulieren gestegen waren, zien we nu in het afgelopen jaar
dat ook deze helaas langzaam verminderen. Om die reden is er een delegatie van het bestuur
van Sizanani NL op werkbezoek gegaan naar Zuid-Afrika – van 7 tot 16 februari 2020 – om
daar over deze problematiek te spreken. Een andere reden voor dit werkbezoek was dat Marga
Baron als Chief Executive Officer (CEO) in juni 2021 met pensioen gaat. Vragen die gesteld
zijn wie en hoe de opvolging van Marga Baron gaat plaatsvinden, over het overdragen van het
eigenaarschap van dit werk op termijn van Sizanani NL naar SiSA, over hoe deze transitie begeleid kan worden en wie daarbij betrokken moeten worden. Dit alles is voor Sizanani NL
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ook reden geweest om een meerjarenbeleidsplan te gaan opstellen om te voorkomen dat dit
mooie diaconale werk als een kaartenhuis in elkaar valt.
Terugkijkend kan gezegd worden dat de resultaten van het werk van SiSA en SET strikt gevolgd worden in de verantwoording die beide organisaties periodiek aan Sizanani NL doen,
zowel in financiële verantwoording als in een narratieve (verhalende) vorm.
Bij SET is de voorzichtige verwachting dat de financiële steun het aantal studenten verder zal
dalen omdat de Zuid-Afrikaanse overheid besloten heeft om aan studenten studiebeurzen te
verlenen. Maar ook hier is terughoudendheid geboden gelet op de onrust en onvoorspelbaarheid in Zuid-Afrika en moeten we maar zien wat ervan terecht komt.
Als we naar het werk van SiSA kijken zien we dat in het district meer aan onderwijs wordt
gedaan en er duidelijk een keuze is gemaakt om jongeren te bereiken en met hen na te denken
over de zin van het leven en hoe je gezond kunt blijven. De cursussen die aan jongeren gegeven worden zijn gericht op het aanreiken en bespreken van levensvaardigheden. Op de scholen wordt veel gedaan om jongeren voor te bereiden om zelfstandig te kunnen leven en ontvangen zij veel voorlichting op verschillende terreinen van het leven. Het is belangrijk dat zij
leren om de juiste beslissingen in hun leven te nemen qua scholing en beroepskeuze, hoe je
omgaat met seksualiteit en andere levensvragen.
Op lagere scholen wordt er aandacht geschonken aan de jongere kinderen en krijgen zij dagelijks een maaltijd aangeboden.
Daarnaast worden cursussen als alfabetisering (lezen en schrijven), ondernemersvaardigheden
(rekenen, boekhouden, management) gegeven aan een ouderen, meestal vrouwen. De begeleiding die geboden wordt aan deze lerende ondernemers is erop gericht om hen zelfstandig te
maken. In de thuiszorg is ook in het afgelopen jaar veel praktische en medische hulp geboden.
De thuiszorgwerkers bezoeken dagelijks een groot aantal patiënten die veelal door ernstige
ziekten zoals tuberculose en aids/hiv niet voor zichzelf kunnen zorgen.
Beleidsmatig gezien is bij SiSA, conform het evaluatierapport (2016) en het herzieningsrapport (2019) van Paul Anderson en de noodzaak om meer te moeten bezuinigen door de teruglopende inkomsten en steun uit Nederland, de keuze gemaakt om vooral zich te richten op
jeugdwerk, werkgelegenheid en inkomsten, en op gezondheidszorg.
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 beleid en voor verzorgen van de financiële administratie. Conform de afspraken wordt de samenwerking met Tear gecontinueerd.
Ook overweegt Sizanani NL om gastlid te worden van de vereniging Verre Naasten. Verre
Naasten ondersteunt de aangesloten kerken in Nederland bij de uitvoering van hun Missionwerk Wereldwijd in Woord en Daad, Zendingswerk en Diaconale Projecten wereldwijd.
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Tot slot. Wij zijn onze God en Hemelse Vader dankbaar dat Hij ook dit afgelopen jaar ons
weer in staat gesteld heeft om met de steun biedende kerken dit diaconale ontwikkelingswerk
in Zuid-Afrika mogelijk te kunnen maken.
PS. Wat de gevolgen van de coronacrisis zijn kunnen we nu nog niet inschatten.

1.4.Samenstelling bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

: de heer F. Langeraar
Frits Langeraar (Aug 27, 2020 18:40 GMT+2)
: de heer I. Janse
: de heer M. Franken
Mark Franken (Aug 27, 2020 21:56 GMT+2)
: mevrouw C. Bouw-Thomas
: mevrouw L.H. Langeraar – Vermij
: de heer M.C. Herlaar (namens Stichting Tear Fund Nederland)

De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur op 26 augustus 2020.
De bestuursleden zijn onbezoldigd. Door hen gemaakte kosten worden vergoed.

1.5.Kascontrole
Wij hebben op 2 juli 2020 de jaarstukken 2019/2020 per 29 februari 2020 van Stichting Sizanani beoordeeld en geen onjuistheden geconstateerd.
Ron Borgdorff en Peter Wakker
Aug 27, 2020

Ron Borgdorff
Ron Borgdorff (Aug 27, 2020 16:35 GMT+2)

Aug 27, 2020

Peter Wakker (Aug 27, 2020 13:42 GMT+2)
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2. Jaarrekening 2019-2020 en Begroting 2020-2021
2.1.Balans per 29 februari 2020 in EUR
29-2-2020

28-2-2019

ACTIVA
Liquide middelen - banksaldo bank
Totaal activa

76.194
76.194

81.191
81.190

PASSIVA
Algemeen reserve
Bestemmingsreserve
Nog te betalen
Totaal passiva

67.539
8.262
393
76.194

74.781
6.410
81.191

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

De Stichting heeft twee bankrekeningen, namelijk een betaalrekening, saldo EUR 49.248
(vorig jaar EUR 54.245) en een spaarrekening, saldo EUR 26.947 (vorig jaar EUR 26.946).
Vorderingen & Kortlopende schulden

Het nog te betalen bedrag betreft nog niet declareerde kosten van de delegatiereis.
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.
Algemeen reserve

Het minimale niveau van het algemeen reserve is EUR 40.000 en bevat twee delen. Het eerste
deel moet genoeg zijn om ongeveer een jaar de lopende kosten van de stichting te dekken (alles behalve de besteding aan de doelstelling). Dit gaat om een bedrag tussen de EUR 10.000
en EUR 15.000. Het tweede deel moet genoeg zijn om op te vangen dat de overboekingen
voor de projectdoelstellingen meestal relatief vroeg in het jaar vallen en de piek van de baten,
bijvoorbeeld giften van particulieren, vaak relatief hoger zijn aan het einde van het boekjaar,
bijvoorbeeld rondom kerst. Dit gaat om een bedrag tussen de EUR 25.000 en EUR 30.000.
Momenteel bevat het algemeen reserve een hoger bedrag. Het is verantwoord dit af te bouwen
door niet-structurele uitgaven.
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2.3.Staat van baten en lasten 1 maart 2019 – 29 februari 2020
+ begroting 1 maart 2020 – 28 februari 2021 in EUR
Begroot Realisatie Begroot Realisatie
20-21

19-20

19-20

18-19

58.000
25.000
7.000
90.000

61.051
21.321
2.750
7.000
92.121

60.000
28.000
0
7.000
95.000

63.942
30.841
9.700
7.000
111.484

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

66.333
12.808
79.142

72.339
13.717
86.056

60.598
14.069
74.666

69.578
20.035
89.613

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

3.000
7.000
350
89.492

3.554
7.000
902
97.512

6.200
7.000
350
88.216

1.068
7.000
466
98.147

508
0
508

-5.390
0
-5.390

6.784
0
6.784

13.337
0
13.337

-1.226
1.734

-7.242
1.852

4.932
1.852

11.282
2.055

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

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten - Rentebaten
Saldo van baten en lasten
Bestemming saldo baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
Algemeen reserve
Bestemmingsreserve
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2.4.Toelichting op de Staat van baten en lasten en begroting
Particulieren - Giften

De giften van particulieren zijn iets hoger uitgevallen dan begroot (EUR 61.051 in plaats van
EUR 60.000). Er was een daling verwacht doordat er vorig jaar een bezoek van Marga Baron
aan Nederland was. De daling is iets lager uitgevallen dan verwacht. Volgend jaar verwachten
we dat de lange termijn dalende trend zal doorzetten. We hopen dat we door actief te communiceren over de delegatiereis en de plannen van SiSA de daling beperkt te houden.
Andere organisaties zonder winststreven - Kerken

De giften van kerken zijn behoorlijk gedaald van EUR 30.841 naar EUR 21.321. Dit is ruim
minder dan de EUR 28.000 waar op begroot was. Er zitten grote verschillen tussen kerken,
sommige kerken hebben een vergelijkbare bijdrage overgemaakt, sommige hebben minder
overgemaakt en sommige hebben helemaal niet (meer) bijgedragen. We hopen kerken die
minder zijn gaan geven of zijn gestopt over te kunnen halen meer te geven door hen actief te
benaderen en bijvoorbeeld presentaties te geven.
Andere organisaties zonder winststreven - Stichtingen

Dit jaar zijn er twee giften ontvangen van stichtingen, de grootste gift is van stichting Overzijde á EUR 2.500. Deze zijn overgemaakt aan en besteed door SiSA. De verantwoording gebeurt rechtstreeks door SiSA aan stichting Overzijde. 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. Dit jaar is de projectbijdrage grotendeels besteed aan een tussentijdse
evaluatie en capaciteitsopbouw op het gebied van fondswerving door een lokale adviseur.
Besteed aan doelstellingen

De betalingen in ZAR gedurende het boekjaar aan SET is conform begroting ZAR 219.000.
Voor SiSA is door het bestuur besloten om de begroting naar boven bij te stellen. Dit is op
verzoek van SiSA om korte termijn bezuinigingen te voorkomen die de capaciteit zouden aantasten om te werken aan afname van afhankelijkheid op langere termijn, zoals door meer
fondswerving in Zuid-Afrika te doen. Er is net als vorig jaar ZAR 1.006.000 overgemaakt
naar SiSA. Daarnaast is er ten behoeve van SiSA ZAR 153.351 (EUR 9.513) overgemaakt
aan Manna Consulting, de lokale adviseur.
Met de partners zijn bedragen in ZAR afgesproken voor de begroting van 2019-2020. Dit is
voor SiSA ZAR 1.025.000 (inclusief ZAR 30.000 reservering voor de auto) en met SET ZAR
192.125 tegen koers ad 15 (conservatieve schatting op basis van gekregen wisselkoersen afgelopen jaar). Dit betekent respectievelijk een begroot bedrag van respectievelijk: EUR 66.333
en EUR 12.808.
Op de langere termijn is afgesproken met SET dat de bijdrage komende twee jaar even hoog
of lager zal zijn. Dit is bedoeld om de huidige studenten te blijven ondersteunen. Over twee
jaar is dit naar verwachting afgelopen. Voor nieuwe studenten is nu niet begroot. Als dit wel
nodig blijkt te zijn, zal er nieuw plan plus begroting gemaakt moeten worden.
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Met SiSA is afgesproken dat de reguliere bijdrage komend jaar ZAR 800.000 is. De reguliere
bijdrage wordt ieder jaar met ZAR 50.000 afgebouwd. De reguliere bijdrage is exclusief (geoormerkte) bijdragen van stichtingen en Tear. Ook kan er besloten worden om reserves in te
zetten voor niet-structurele zaken. Dit jaar is een extra bijdrage van ZAR 120.000 uit de reserves begroot als dekking voor nog niet definitieve fondswerving uit andere bronnen. Als deze
fondswerving wel doorgaat kan dit bedrag gebruikt worden om eigen reserves op te bouwen
voor wisselende inkomsten van mogelijke nieuwe donoren.
SET zal het volledige bedrag besteden aan studiebeurzen voor acht studenten en organisatiekosten.
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:
-

-

Regulier programma:
920.000 ZAR
o Economie en onderwijs (Sustainable Livelihood)
o Zorg (Community Health)
Organisatieverbetering:
105.000 ZAR

Wervingskosten

De wervingskosten zijn lager uitgevallen dan begroot door twee redenen: kosteloze ondersteuning van De Verre Naasten bij de nieuwsbrief en lagere kosten voor de delegatiereis van het
bestuur. Voor de delegatiereis was EUR 3.000 begroot. Er is EUR 578,68 minder uitgegeven
door voordelige reis- en verblijfkosten. In de tabel hieronder staan de kosten gespecificeerd.
Van deze kosten is EUR 392,87 nog niet gedeclareerd bij het sluiten van het boekjaar. Dit bedrag is opgenomen alsnog te betalen. Het gerealiseerde percentage wervingskosten ten opzichte van de totale baten is hiermee: 3,9%. Dit is ruimschoots lager dan de begrote 6.5%.
De begroting voor volgend jaar is ten opzichte van dit jaar met EUR 3.000 verlaagd aangezien
er geen delegatiereis van of naar Zuid-Afrika gepland is. Het begrote percentage wervingskosten ten opzichte van de totale baten komt hiermee op 3,3%.
Tabel: overzicht kosten delegatiereis:
Kosten
Vliegtickets
Verblijf + eten bij fam. Baron
Autohuur + tol + aftanken
Benzine
Eten

Bedrag
€ 1.578,45
€ 450,00
€ 246,31
€
57,05
€
89,51

Totaal

€ 2.421,32

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 pro9
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jecttoekenning Tear. De overige kosten bestaan uit bankkosten, kilometervergoeding voor bestuursleden bij het bezoeken van vergaderingen en dit jaar een afscheidsetentje van een bestuurslid.
Saldo van baten en lasten

Het saldo van de baten is negatiever uitgevallen dan begroot. De baten van particulieren en
vooral kerken zijn tegengevallen, dit wordt slechts deels gecompenseerd door de bijdrage van
stichtingen. De lasten zijn voornamelijk hoger uitgevallen door de bijgestelde begroting wat
betreft de bijdrage aan SiSA.
Saldo financiële baten en lasten – rentebaten

Deze blijven verwaarloosbaar gezien de lage rente. 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 1-3-2019 was 16,2. De aanvulling is dit jaar dan ook: ZAR 30.000 / 16,2 = EUR 1.852. De
stand per 28-2-2018 was EUR 6.410. De nieuwe stand is: EUR 8.262. Na het aanvullen van
de bestemmingsreserve was er een tekort van EUR 7.242. Het bestuur heeft besloten dit ten
laste te brengen van het algemene reserve.
Voor volgend jaar is er ook een aanvulling op het bestemmingsreserve begroot. De wisselkoers op 1-3-2020 was 17,3. De aanvulling is komend jaar dan ook: ZAR 30.000 / 17,3 =
EUR 1.734. Het resterende tekort van 1.226 zal onttrokken worden aan 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 ultimo februari

19-20
81.191
0
+92.121
-86.056
-11.063
0
76.194

10

18-19
67.854
+7.000
+111,484
-89,613
-8.534
-7.000
81.191
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