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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 
Sizanani South Africa (SiSA) 
De gevolgen van de Covid-19 pandemie zijn van invloed geweest op de financiële ondersteu-
ning en de uitvoering van het werk in het Nqutu district in Zuid-Afrika. Niet alle reguliere ac-
tiviteiten konden hierdoor plaatsvinden. Tegelijkertijd heeft er een voedselpakkettenactie 
plaatsgevonden. Deze actie is georganiseerd in samenwerking met de 
Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN) en grotendeels gefinancierd 
door Verre Naasten (DVN), extra doelcollecten van kerken en extra giften van meelevende 
particulieren. Voor ruim 16.000 euro is er aan voedselpakketten verstrekt aan de meest kwets-
bare en arme mensen in het Nqutu-district. 
 
Ook hebben gezondheidswerkers van SiSA – met alle mogelijke risico’s voor henzelf – zorg 
geboden aan mensen die ver verwijderd leven van gezondheidszorg in dit uitgestrekte gebied. 
Het gaat dan vooral om het verstrekken van medicijnen, voorlichting over gezondheid en hy-
giëne, verzorging van ouderen, verstrekken van voedsel en energierijke pap (e-pap). 
 
Voorlichtingslessen over levensvaardigheden en leefstijl onder jongeren hebben beperkt 
plaats kunnen vinden. 
 
Kleine bedrijfjes zoals groentetuinen, kippenfokkenrijen, naaiateliers zijn belangrijk voor het 
verwerven van eigen inkomen van de lokale bevolking waarbij SiSA een stimulerende en on-
dersteunende functie vervult. 
 
Een punt van zorg in het proces van de verzelfstandiging zijn de financiële middelen om het 
werk van SiSA meer en meer onafhankelijk van de steun van Sizanani NL te kunnen doen. Zo 
is het vinden van nieuwe sponsors door de corona crisis tijdens dit verslagjaar minder op gang 
gekomen dan het jaar daarvoor. Bedrijven en restaurants waren minder actief of zelfs door de 
lock down noodgedwongen gesloten. Ook is de werkloosheid gestegen en hebben mensen uit 
de lokale kerken minder financiële middelen om het werk van SiSA te steunen. 
 
Om SiSA meer financieel onafhankelijk te maken blijft de uitdaging om manieren en fondsen 
te vinden om meer en meer op eigen benen te gaan staan. Dat dit niet eenvoudig is heeft alles 
te maken met de ongunstige omstandigheden van deze tijd, maar ook dat met het komend ver-
trek van Marga Baron als Chief Executive Officer (CEO) waardoor de aansturing en leiding 
van SiSA in handen komt van de nieuwe CEO Nokuthula Ngobese. Hoewel 
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Nokuthula Ngobese veel ervaring heeft in het werk van SiSA en uitermate gemotiveerd voor 
dit werk zal deze overgang in het begin mogelijke effecten hebben en de nodige energie kos-
ten om zich in te werken en leiding te geven aan de organisatie. De nieuwe CEO zal onder-
steund worden door drie ervaren senior stafmedewerkers - Sindi Nkosi (youth worker), 
Nkosinathi Njilo (extension officer) en Phumzile Mtshali (home based care coordinator). 
 
Zoals in het vorig jaarverslag geschreven is zal het proces van organisatieontwikkeling en ver-
betering aan de hand van het evaluatierapport (2016) en het herzieningsrapport (2019) van 
Paul Anderson nog verder zijn beslag moeten krijgen. Ook dit is in het afgelopen jaar door de 
pandemie ernstig belemmerd en dus vertraagd. 
  
Sizanani Education Trust (SET) 
Wat betreft Sizanani Education Trust (SET) zien we dat het aantal studenten dat ondersteund 
wordt afneemt en dat er geen nieuwe studenten meer aangenomen worden voor studiefinan-
ciering en begeleiding. De studiefinanciering van studenten komt steeds meer als verantwoor-
delijkheid bij de overheid te liggen. Maar SET is meer dan financiële ondersteuning. Het be-
geleiden van studenten betekent voor de studenten vooral morele steun, vooral nu de studen-
ten door de corona crisis meer op zichzelf aangewezen zijn door alle beperkende maatregelen. 
  
Sizanani NL 
Het bestuur van Sizanani Nederland is dankbaar voor de voorspoedige samenwerking met 
Tearfund. Tearfund blijft voor Sizanani NL een belangrijke sparringpartner voor het ontwik-
kelen van ons beleid. Conform de afspraken wordt de samenwerking met Tearfund gecontinu-
eerd. 
 
Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de vereniging Verre Naasten (DVN). Verre 
Naasten biedt Sizanani belangrijke ondersteuning bij het tot stand komen en het verzenden 
van de nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven betekenen voor Sizanani Nederland een heel belang-
rijk medium om de eigen achterban te informeren over het werk dat in Zuid-Afrika gedaan 
wordt. 
 
Tot slot willen we dit verslag ook dit jaar afsluiten met het uitspreken van onze grote dank aan 
onze God en Hemelse Vader, dat Hij ook dit afgelopen jaar ons weer in staat gesteld heeft om 
met de steun van de kerken en particulieren dit diaconale 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 M. Franken 

Lid  : mevrouw C. Bouw-Thomas 

Lid  : mevrouw L.H. Langeraar-Vermij 

Lid  : de heer M.C. Herlaar (namens Stichting Tearfund Nederland) 

De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur op 3 juni 2021. 

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

F. Langeraar (Jul 7, 2021 05:45 GMT+2)

Mark Franken (Jul 7, 2021 17:34 GMT+2)

https://adobefreeuserschannel.eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAk9WM2y4hYHPjnmxwVtkSsCX76bdDM2vK
https://adobefreeuserschannel.eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAk9WM2y4hYHPjnmxwVtkSsCX76bdDM2vK


 

5 

 

1.5.Kascontrole 
Wij hebben op 16 juni 2021 de jaarstukken 2020/2021 per 28 februari 2021 van Stichting Si-
zanani beoordeeld en geen onjuistheden geconstateerd. 

Peter Wakker en Jasper Vonk 

  

peter wakker (Jul 6, 2021 21:25 GMT+2)
peter wakker

Jasper Vonk (Jul 6, 2021 22:28 GMT+2)

https://adobefreeuserschannel.eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAk9WM2y4hYHPjnmxwVtkSsCX76bdDM2vK
https://adobefreeuserschannel.eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAk9WM2y4hYHPjnmxwVtkSsCX76bdDM2vK
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2. Jaarrekening 2020-2021 en Begroting 2021-2022 

2.1.Balans per 28 februari 2021 in EUR 
 28-2-2021  29-2-2020 

ACTIVA    
Liquide middelen - banksaldo bank   98.293   76.194  

Totaal activa 98.293  76.194 

    

PASSIVA    

Algemeen reserve 85.716  67.539 

Bestemmingsreserve 12.578  8.262 

Nog te betalen   393 

Totaal passiva 98.293  76.194 

 

2.2.Toelichting op de balans: 

Liquide middelen - banksaldo bank 

De Stichting heeft twee bankrekeningen, namelijk een betaalrekening, saldo EUR  71.347    
(vorig jaar EUR 49.248) en een spaarrekening, saldo EUR 26.947 (vorig jaar EUR 26.947). 

Vorderingen & Kortlopende schulden 

Er zijn dit jaar geen posten in deze categorieën. 

Bestemmingsreserve 

De bestemmingsreserve is grotendeels 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 ge-
spaard voor een nieuwe auto. Daarnaast is er dit jaar EUR 2.582 gereserveerd voor organisa-
tieontwikkeling bij SiSA. Er is een contract afgesloten met Manna consultancy. Hiervan is de 
tweede termijn nog niet gefactureerd doordat activiteiten zijn uitgesteld in verband met co-
rona-restricties. 

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 (al-
les 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 2020 – 28 februari 2021  

+ begroting 1 maart 2021 – 28 februari 2022 in EUR 
 

Begroot Realisatie Begroot Realisatie  

21-22 20-21 20-21 19-20 

Baten   
  

Particulieren - Giften  50.000 62.802 58.000 61.051 

Andere organisaties zonder winststreven - Kerken   20.000 24.152  25.000 21.321 

Andere organisaties zonder winststreven - Stichtingen   16.000  2.750 

Andere organisaties zonder winststreven - Tearfund  7.000 7.000  7.000 7.000 

Som van de baten  77.000 109.954  90.000  92.121  
    

Lasten     

Besteed aan doelstellingen     

Onderwijs, zorg en economie door SiSA  53.866  68.305  66.333 72.339 

Onderwijs door SET  5.589  10.222  12.808 13.717 

Totaal doelstellingen  59.455  78.527  79.142 86.056  
    

Wervingskosten  3.000  1.475  3.000  3.554 

Kosten beheer en administratie - Tearfund  7.000  7.000  7.000  7.000 

Kosten beheer en administratie - Overig  500  460  350  902 

Som van de lasten  69.955  87.462  89.492  97.512  
    

Saldo voor financiële baten en lasten  7.045  22.492  508  -5.390 

Saldo financiële baten en lasten - Rentebaten  0 0 0 

Saldo van baten en lasten  7.045  22.492  508  -5.390 
     

Bestemming saldo baten en lasten:     

Toevoeging/onttrekking aan:   

Algemeen reserve 8.029 18.253  -1.226  -7.242 

Bestemmingsreserve  -984  4.239  1.734  1.852 
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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 62.802 in plaats van 
EUR 58.000). Vermoedelijk heeft dit te maken met de extra aandacht voor de uitdagingen in 
het werk rondom Corona. Volgend jaar verwachten we dat de lange termijn dalende trend zal 
doorzetten. We hopen dat we door actief te communiceren over de plannen van SiSA de da-
ling beperkt te houden. 

Andere organisaties zonder winststreven - Kerken  

De giften van kerken zijn gestegen van EUR 21.321 naar EUR 24,152. Dit is iets minder dan 
de EUR 25.000 waar op begroot was. Het is niet duidelijk of deze stijging structureel is. Een 
aantal kerken heeft specifiek gecollecteerd voor de Corona voedselhulp actie. Het is niet in 
alle gevallen duidelijk of dit naar De Verre Naasten is overgemaakt of rechtstreeks naar Siza-
nani NL. In het laatste geval telt het mee in deze post en is de verwachting dat deze inkomsten 
volgend jaar lager zullen uitvallen. De begroting is dan ook naar beneden bijgesteld 

Andere organisaties zonder winststreven - Stichtingen  

Dit jaar is er een bijdrage van EUR 16.000 ontvangen van De Verre Naasten. Dit betrof ge-
oormerkte giften voor het Corona voedselproject. Voor volgend jaar zijn er nog geen defini-
tieve toezeggingen binnen. 

Andere organisaties zonder winststreven - Tearfund 

Tearfund 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 capaci-
teitsopbouw op het gebied van fondswerving door een lokale adviseur en trainingen.  

Besteed aan doelstellingen 

De betalingen in ZAR gedurende het boekjaar aan SET is conform begroting ZAR 192.125. 
Voor SiSA is dit jaar conform begroting geld overgemaakt (ZAR 932.300). Het reguliere pro-
gramma heeft deels stil gelegen en is deels anders uitgevoerd dan gepland. De werkelijke kos-
ten aan SiSA kant zijn lager dan de bijdrage, bijvoorbeeld door lagere transportkosten. Er is 
besloten de overmakingen niet te verlagen, maar SiSA de ruimte te geven het overgebleven 
bedrag in de toekomst te kunnen besteden naar eigen inzicht. Bovenop de reguliere bijdrage, 
is er ook geld doorgestort afkomstig van De Verre Naasten voor het Corona voedselproject 
(EUR 16.000). Daarnaast is er ten behoeve van SiSA ZAR 61.722 (EUR 3.302) overgemaakt 
aan Manna Consulting, de lokale adviseur. 

Met de partners zijn bedragen in ZAR afgesproken voor de begroting van 2021-2022. Dit is 
voor SiSA ZAR 750.000 (exclusief ZAR 30.000 reservering voor de auto en bijdrage aan de 
organisatieverbetering met de Tearfund-bijdrage) en met SET ZAR 95.006 tegen koers ad 17 
(conservatieve schatting op basis van gekregen wisselkoersen afgelopen jaar). Dit betekent 
respectievelijk een begroot bedrag van respectievelijk: EUR 53.866 en EUR 5.589. 

SET ondersteunt alleen nog de huidige studenten die zijn gestart voor de huidige overheids-
beurs. Na dit jaar of volgend jaar loopt dit waarschijnlijk af en zal ook de bijdrage aan SET 
stoppen. 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 750.000 is. De reguliere 
bijdrage wordt ieder jaar met ZAR 50.000 afgebouwd. De reguliere bijdrage is exclusief (ge-
oormerkte) bijdragen van stichtingen en Tearfund. Ook kan er besloten worden om reserves in 
te zetten voor niet-structurele zaken. Deze bijdrage zal besteed worden de programma’s: 
Sustainable Livelihood (Economie en onderwijs) en Community Health (Zorg). 

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

kosten. 

Wervingskosten 

De wervingskosten zijn lager uitgevallen dan begroot door kosteloze ondersteuning van De 
Verre Naasten bij de nieuwsbrief. Het gerealiseerde percentage wervingskosten ten opzichte 
van de totale baten is hiermee: 1,3%. Dit is ruimschoots lager dan de begrote 3.3%.  

Kosten beheer en administratie 

Het grootste bedrag is bestemd voor de administratiekosten van Tearfund: Dit is de vergoe-
ding voor de hulp bij het samenstellen van de administratie, en is het spiegelbeeld van de post 
projecttoekenning Tearfund. De overige kosten bestaan vooral uit bankkosten, deze zijn wat 
gestegen. De kilometervergoeding voor bestuursleden bij het bezoeken van vergaderingen is 
dit jaar lager uitgevallen doordat er grotendeel digitaal vergaderd is in verband met de Co-
rona-restricties.  

Saldo van baten en lasten 

Het saldo van de baten en de lasten is positiever uitgevallen dan begroot. Dit komt groten-
deels door een flink voordeliger wisselkoers. We hebben twintig tot dertig procent meer ZAR 
ontvangen per EUR dan begroot. Daarnaast is er een bedrag van ZAR 46.730 niet overge-
maakt door uitgestelde activiteiten.  

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 1-3-2020 was 17,3. De aanvulling is dit jaar dan ook: ZAR 30.000 / 17,3 = EUR 1.734. De 
stand per 29-2-2019 was EUR 8.262. De nieuwe stand is: EUR 9.996. Daarnaast is het nog 
niet betaalde bedrag aan Manna Consultancy a EUR 2582 toegevoegd aan het bestemmingsre-
serve. Na het aanvullen van de bestemmingsreserve was er een overschot van EUR 18.253. 
Het bestuur heeft besloten dit toe te voegen aan het algemene reserve. 

Voor volgend jaar is er ook een aanvulling op het bestemmingsreserve begroot ten behoeve 
van de auto. De wisselkoers op 1-3-2021 was 18,1. De aanvulling is komend jaar dan ook: 
ZAR 30.000 / 18,1 = EUR 1.657. Daarnaast zal de uitgestelde betaling aan Manna Consul-
tancy ten laste van het bestemmingsreserve worden gebracht en daardoor met EUR 2582 afne-
men. Netto komt dit neer op een begrote afname van EUR 984 van het bestemmingsreserve. 
Het resterende overschot van 8.029 zal toegevoegd worden aan het algemene reserve. 
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2.5.Kasstroomoverzicht 
Kasstroomoverzicht in EUR   

 

 
20-21 19-20 

 

Liquiditeiten per 1 maart 76.194 81.191 
 

Te ontvangen bedragen vorig boekjaar 0 0  

Ontvangen baten +109.954 +92.121  

Betaald aan doelstellingen -78.527 -86.056 
 

Betaalde overige lasten -8.935 -11.063 
 

Te betalen bedragen vorig boekjaar -393 0 
 

Liquiditeiten per ultimo februari 98.293 76.194   
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