
Financieel verslag “Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn” 20111  

 

Stand per 1 januari 2011: 

De Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn startte het boekjaar 2011 met een positief 

saldo op de betaalrekening van € 18,04 en een saldo op de spaarrekening van 

 € 43.130,37.  

Daartegenover stonden betalingsverplichtingen van €  10.202,13 Springplank naar Studie,   

€ 16.900,-- voor het project Opleidingen Center of Hope en € 20.000,-- voor de bouw van 

een school in Schoemanshoek (Agri Business project), in totaal dus € 47.102,13. 

 

Het voor de Stichting vrij beschikbare saldo per 1 januari 2011 op de betaal- en 

spaarrekening bedraagt dus € 3.953,72 negatief. 

 

 

 

In 2011 werden de (financiële) activiteiten van de Stichting grotendeels bepaald door het 

werven van sponsorbijdragen en het uitzetten van subsidiegelden voor de voorgenomen 

projecten.  

De belangrijkste daarvan waren: 

 

1. Op 9 januari 2011 is een bedrag van € 20.000 overgemaakt aan de ten behoeve van 

het Agri Business project in Schoemanshoek. Het betreft een bijdrage in de 

bouwkosten van een school. Deze bijdrage is gedekt door een in 2010 ontvangen 

subsidie van de gemeente Alphen aan den Rijn. 

  

2. Op 9 februari 2011 werd een bedrag van € 4.111,98 verrekend met de 

Besigheidskamer in Oudtshoorn als afrekening van het project Springplank naar 

Studie in 2010. 

 

3. Op 14 februari 2011 is een bijdrage van € 12.500 ontvangen van de gemeente 

Alphen aan den Rijn ten behoeve van het door Agri Business in Oudtshoorn uit te 

voeren kassenbouwproject. Uitbetaling zal plaatsvinden als het bestuur van de 

Stichting een voldoende onderbouwd projectplan van Agri Business heeft ontvangen. 

 

4. Op 19 december 2011 is van de gemeente Alphen aan den Rijn een bijdrage van  

€ 12.000 ontvangen als bijdrage in het project springplank naar studie. Op 21 

december 2011 is deze bijdrage in zijn geheel overgemaakt aan de Besigheidskamer 

in Oudtshoorn.  

 

Resultaat 2011: 

Het boekjaar 2011 kon per 31 december worden afgesloten met een positief saldo op de 

betaalrekening van € 169,29 en een saldo op de spaarrekening van € 46.563,23.  

 

                                                 
1 Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de bij dit verslag behorende financiele 

overzichten 



Tegenover het saldo op de betaal- en spaarrekening staan betalingsverplichtingen van in 

totaal € 38.230,15, als volgt te specificeren: 

- Springplank naar studie (studiebeurzen)   €   8.830,15 

- Center of Hope opleidingen (bouwvakkers/Impulsis) € 16.900,-- 

- Agri Business (kassenproject)    € 12.500,-- 

 

Het voor de Stichting vrij beschikbare saldo per 31 december 2011 op de betaal- en 

spaarrekening bedraagt daardoor € 8.502,37 . 

 

Daarnaast bestaat er nog een dubieuze vordering van ZAR 32.334,48. Deze vordering is 

ingebracht bij een accountant in Oudtshoorn die is aangesteld voor de executie van een 

reisorganisatie in Oudtshoorn in verband met het overlijden van de eigenaar. 

 

 

Vastgesteld op .. 2012. 

 

 

De voorzitter,      De secretaris, 

 

 

 

J. G. van Arkel      G. Lens 

 


