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1. Bestuursrapport 

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 Nederland 

Als stichting is Sizanani Nederland betrokken bij kleinschalig ontwikkelingswerk in het 

Nqutu-district Zuid-Afrika en verbonden met het zendingswerk van de NGZN (Nederlands 

Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu), waarmee de daad aan het woord gevoegd wordt. 

Het ondersteunt projecten gericht op werkgelegenheid en inkomensverbetering; onderwijs en 

voorlichting voor ouderen en jongeren en het helpen van kwetsbare mensen en zieken, waar-

onder mensen met hiv en aids. 

In het verslagjaar hebben wij een meer jaren beleidsplan (2022-2026) opgesteld dat te lezen is 

op de website sizanani.nl. 

Ook is in het afgelopen jaar het bestuur uitgebreid met een nieuw bestuurslid die de website 

en de communicatie en PR in zijn portefeuille heeft. Hiermee is het bestuur weer op volle 

sterkte gekomen. Het bestuur bestaat uit zeven personen: Corien Bouw (contactpersoon 

SiSA), Mark Franken (penningmeester), Martin Herlaar (adviseur namens Tearfund), Ibo 

Janse (secretaris), Beppie Langeraar (contactpersoon SET), Frits Langeraar (voorzitter), Hans 

van der Waal (website, PR en communicatie).  

 

Sizanani South Africa 

Het afgelopen jaar 2021/2022 is het werk van Sizanani South Africa (SiSA) getekend door de 

Covid-pandemie en het vertrek van Marga Baron als Chief Executive Officer (CEO). In maart 

is het werk met de groepen weer voorzichtig opgestart met vijf begeleiders. Zij moesten wer-

ken onder de strenge Covid 19-beperkingen. Zo werden de zitplaatsen zowel voor als na de 

lessen ontsmet, droegen leerlingen en leraren dragen maskers, werd 1,5 m afstand in acht ge-

nomen en werden ook telkens handen ontsmet. Desondanks waren er 136 leerlingen in 18 

groepen regelmatig aanwezig. Ook waren er wisselingen in het personeel. Zo ging in augustus 

2021 Marga Baron met pensioen werd zij opgevolgd door mevrouw Nokuthukla Ngobese als 

CEO. Het werk van Nokuthula werd overgenomen door mevrouw Ngoza. Een ander pro-

bleem dat zich heeft voorgedaan is het vertrek van de heer Nkosinathi Njilo. Omdat hij een 

studiebeurs voor zijn agrarische studie had genoten van de overheid moest hij dit “terugbeta-

len” door drie jaar voor het Ministerie van Landbouw te gaan werken. Hierdoor moest het 

werk van hem overgenomen door Sindi Nkosi en Nothando Mbasa. Beiden zijn actief in het 

jeugdwerk, maar geven nu ook les in hoe je groenten moet verbouwen. Mevrouw Phumzile 

Mtshali is als Community Health Coordinator op haar post van het gezondheidswerk geble-
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ven. In het jaarverslag van SiSA hebben een flink aantal mensen hun examen gedaan in de di-

verse vakken zoals de Gezondheidsmodule (138), rekenvaardigheden (57), Bedrijfsmodulen 

(44), Machine naaien Jurken (37) en Schooluniformen (57). Een mooi resultaat dat door de 

inspanningen van de werkers gerealiseerd mocht worden. 

 

Sizanani Education Trust 

Bij het werk van Sizanani Education Trust (SET) onder studenten heeft de ontwikkeling zich 

voortgezet dat het aantal studenten dat nog via SET een studiebeurs ontvangt aanzienlijk ge-

daald is omdat de overheid die verantwoordelijkheid hiervoor op zich genomen heeft. Dit be-

tekent dan ook dat het werk van SET met de voltooiing van de studies van nog drie studenten 

beëindigd zal worden. De verwachting is dat dit eind december 2022 zal stoppen. Als bestuur 

van Sizanani Nederland zijn wij dankbaar dat mevrouw Yt Keesenberg dit werk onder de stu-

denten zo trouw en liefdevol verricht heeft. 

 

Boven alles zijn wij onze God en Vader in de hemel dankbaar dat Hij dit sociaal diaconaal 

ontwikkelingswerk in één van de armste districten van Zuid-Afrika ondanks alle moeilijkhe-

den en hindernissen zo gezegend heeft. Hem zij de eer.   

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 J.W.H. van der Waal 

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

De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur op 24 mei 2022. 

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

1.5. Kascontrole 

Wij hebben op 9 mei 2021 juni 2021 de jaarstukken 2021/2022 per 28 februari 2021 van 

Stichting Sizanani beoordeeld en geen onjuistheden geconstateerd. 

Jasper Vonk en Jan-Willem van Engen 
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2. Jaarrekening 2021-2022 en Begroting 2022-2023 

2.1. Balans per 28 februari 2022 in EUR 
 28-2-2022  28-2-2021  

ACTIVA     

Liquide middelen - banksaldo bank 148.022   98.293  

Totaal activa 148.022  98.293  

     

PASSIVA     

Algemeen reserve 129.686  85.716  

Bestemmingsreserve 11.653  12.578  

Nog te betalen 6.683    

Totaal passiva 148.022  98.293  

2.2. Toelichting op de balans: 

Liquide middelen - banksaldo bank 

De Stichting heeft twee bankrekeningen, namelijk een betaalrekening, saldo EUR 121.076     

(vorig jaar EUR 71.347) en een spaarrekening, saldo EUR 26.947 (vorig jaar EUR 26.947). 

Nog te ontvangen & Nog te betalen 

Er is één factuur waar onduidelijkheid was over het exacte bedrag pas na afloop van het boek-

jaar betaald. Het betreft porto- en reprokosten voor de nieuwsbrief van november 2021 a EUR 

583. Daarnaast zijn er twee bedragen voor specifieke projecten van SiSA ontvangen die nog 

niet overgemaakt zijn naar SiSA. Om transactiekosten te besparen gaan deze mee met de eer-

ste tranche in het volgende boekjaar. Het betreft EUR 1.100 voor een voedselproject en EUR 

5.000 van de stichting KOOK. 

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 onttrokken voor organisatie-

ontwikkeling bij SiSA. Dit was vorig jaar apart gezet. Er was een contract afgesloten met 

Manna consultancy. Hiervan was de tweede termijn nog niet gefactureerd doordat activiteiten 

waren uitgesteld in verband met corona-restricties. Inmiddels zijn de activiteiten uitgevoerd 

en is de factuur betaald. 

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 2021 – 28 februari 2022  

+ begroting 1 maart 2022 – 28 februari 2023 in EUR  
Begroot Realisatie Begroot Realisatie  

22-23 21-22 21-22 20-21 

Baten   
  

Particulieren - Giften  55,000 64,989 50.000 62.802 

Andere organisaties zonder winststreven - Kerken   22,000  34,687  20.000 24.152 

Andere organisaties zonder winststreven - Stichtingen   5,000 
 

16.000 

Andere organisaties zonder winststreven - Tearfund  7,000  7,000  7.000 7.000 

Som van de baten  84,000  111,676  77.000 109.954  
  

  

Lasten   
  

Besteed aan doelstellingen   
  

Onderwijs, zorg en economie door SiSA  47,698  54,491  53.866  68.305 

Onderwijs door SET  9,238  4,132  5.589  10.222 

Totaal doelstellingen  56,936  58,622  59.455  78.527  
  

  

Wervingskosten  3,000  2,561  3.000  1.475 

Kosten beheer en administratie - Tearfund  7,000  7,000  7.000  7.000 

Kosten beheer en administratie - Overig  500  447  500  460 

Som van de lasten  67,436  68,631  69.955  87.462  
  

  

Saldo voor financiële baten en lasten  16,564  43,046  7.045  22.492 

Saldo financiële baten en lasten - Rentebaten 0 0 0 0 

Saldo van baten en lasten  16,564  43,046  7.045  22.492 
     

Bestemming saldo baten en lasten:   
    

Toevoeging/onttrekking aan:   

Algemeen reserve 14,820  43.970  8.029 18.253 

Bestemmingsreserve  1,744   -925   -984  4.239 
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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. Vermoedelijk heeft dit te ma-

ken met de extra aandacht voor de uitdagingen in het werk rondom Corona. Volgend jaar ver-

wachten we dat de lange termijn dalende trend zal doorzetten, maar we zijn iets optimistischer 

dan vorig jaar dat een deel van de extra giften structureel zullen blijken. We hopen dat we 

door actief te communiceren over de plannen van SiSA de daling beperkt te houden. 

Andere organisaties zonder winststreven - Kerken  

De giften van kerken zijn gestegen. Dit is ruim meer dan begroot was. Van een aantal bijdra-

gen is duidelijk dat deze eenmalig zijn. Volgend jaar verwachten we dat de lange termijn da-

lende trend zal doorzetten, maar we zijn iets optimistischer dan vorig jaar dat een deel van de 

extra bijdragen structureel zullen blijken. 

Andere organisaties zonder winststreven - Stichtingen  

Dit jaar is er een bijdrage van EUR 5.000 ontvangen van KOOK. Dit betrof een geoormerkte 

gift. Voor volgend jaar zijn er nog geen definitieve 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 

SET: De betalingen in ZAR gedurende het boekjaar aan SET (ZAR 67.503) is lager begroot 

(ZAR 95.006). Dit komt doordat studenten minder reiskosten maakten door de online lessen 

tijdens de corona-lockdown. In overleg is besloten de laatste tranche niet over te maken. 

Er is door SET besloten om zichzelf op te heffen per 31-12-2022. Naar verwachting is dan de 

laatste student die nog steun nodig heeft klaar. Inclusief de kosten rondom de opheffing is er 

een bedrag gevraagd van ZAR 158.899 (EUR 9,238) voor de resterende periode. Dit is opge-

nomen in de begroting. 

Voor SiSA is dit jaar conform begroting geld overgemaakt voor het reguliere programma 

(ZAR 750.000). Bovenop de reguliere bijdrage, is er ook geld gestort ten behoeve van cursus-

sen voor organisatieverbetering (ZAR 59.007). Daarnaast is er ten behoeve van SiSA ZAR 

26.030 (EUR 1.560) overgemaakt aan Manna Consulting, de lokale adviseur. Tot slot is er 

EUR 1.100 toegezegd voor een voedselproject en EUR 5.000 van stichting KOOK voor ge-

oormerkte uitgaven. Deze bedragen zijn pas na afloop van dit financiële jaar overgemaakt en 

daarom terug te vinden onder “nog te betalen". De bijdrage voor het volgend jaar aan het re-

gulier programma is conform de lange termijn afspraken ZAR 700.000. De reguliere bijdrage 

wordt ieder jaar met ZAR 50.000 afgebouwd. De reguliere bijdrage is exclusief (geoormerkte) 

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). De bijdrage van Tearfund 

voor de organisatieverbetering is begroot op ZAR 120.400. 
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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: 2,3%. Dit is ruimschoots lager dan de begrote 3.9%, ook doordat de ba-

ten hoger zijn dan begroot.  

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 vanwege Coronabeperkingen vooral digitaal vergaderd is.  

Saldo van baten en lasten 

Het saldo van de baten en de lasten is positiever uitgevallen dan begroot. De grootste oorzaak 

is de flinke meevaller in de baten. Ook draagt een voordeliger wisselkoers dan begroot bij. 

Daarnaast is er minder geld overgemaakt naar SET vanwege minder bestedingen. 

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 1-3-2021 was 18,1. De aanvulling is dit jaar dan ook: ZAR 30.000 / 18,1 = EUR 1.657. De 

stand per 29-2-2021 was EUR 9.996 . De nieuwe stand is: EUR 11.653. Daarnaast is de reser-

vering voor het toen nog niet betaalde bedrag aan Manna Consultancy a EUR 2582 vrijgeval-

len aangezien deze bijdrage betaald is.  

Na het aanvullen van de bestemmingsreserve was er een overschot van EUR 43.970. Het be-

stuur 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 1-3-2022 was 17,2. De aanvulling is komend jaar dan ook: 

ZAR 30.000 / 17,2 = EUR 1,744. Het resterende overschot van 14,820 zal toegevoegd worden 

aan het algemene reserve of besteed worden aan de doelstelling. 

2.5. Kasstroomoverzicht 

Kasstroomoverzicht in EUR   
 

 
21-22 20-21 

 

Liquiditeiten per 1 maart 98.293 76.194 
 

Te ontvangen bedragen vorig boekjaar 0 0  

Ontvangen baten +111,676 +109.954  

Betaald aan doelstellingen -52,522 -78.527 
 

Betaalde overige lasten -9.425 -8.935 
 

Te betalen bedragen vorig boekjaar 0 -393 
 

Liquiditeiten per ultimo februari 148.022 98.293   
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