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De Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn startte het boekjaar 2007 met een 

positief saldo op de betaalrekening van € 574,06 en een saldo op de spaarrekening van 

€ 3.800,75.  

Daartegenover stonden betalingsverplichtingen van € 1.912,45 

 

In 2007 werden de activiteiten van de Stichting gedomineerd door twee grote projecten: 

1. Alphen – goes – Oudtshoorn 

2. Fietsen voor Oudtshoorn/HIV/Aids projecten OHANET 

 

1. Alphen – goes – Oudtshoorn 

Dit project is gestart door vrijwilligers uit de Alphense kerken, voornamelijk vanuit De 

Lichtkring in Kerk en Zanen. 41 Alphense jongeren en 7 begeleiders zijn voor 3 weken 

naar Zuid Afrika geweest en hebben 2 weken in de Oudtshoornse samenleving 

doorgebracht, werkend aan het project Center of Hope. Eén van de bestuursleden van 

de Stichting was als begeleider bij de voorbreiding en de uitvoering van het project 

betrokken. 

De Stichting was ook de aanvrager van subsidie bij Xplore.  

Om dit project financieel inzichtelijk uit te kunnen voeren heeft de Stichting een extra 

(zogenaamde ‘inzake’) rekeningnummer geopend bij de Rabobank. Deze rekening wordt 

gebruikt voor het administreren van specifieke kosten en opbrengsten van het project 

“Alphen – goes - Oudtshoorn”. 

 

In totaal heeft Xplore een subsidie van € 76.850 toegezegd, waarvan 80% (€ 61.480) 

als voorschot is uitbetaald. De resterende 20% wordt pas uitbetaald na verantwoording  

van het project. Het eindverslag ligt inmiddels bij Xplore, maar de definitieve 

subsidietoekenning heeft nog niet plaatsgevonden. 

 

 

2. Fietsen voor Oudtshoorn/HIV/Aids projecten OHANET 

Op 8 september 2007 vond het evenement Fietsen voor Oudtshoorn plaats. Op één dag 

wilden de deelnemers de afstand tussen Alphen aan den Rijn en Oudtshoorn –virtueel- 

per fiets overbruggen. Een zeer geslaagd project. 

De opbrengst is bestemd voorHIV/Aids projecten in Oudtshoorn, uit te voeren door 

OHANET. 

Uiteindelijk heeft de dag een bedrag van € 19.563,64 aan sponsorbijdragen opgeleverd. 

Voor voorlichtingsactiviteiten moest € 2.954,77 worden uitgegeven. Daarnaast moesten 

organisatiekosten worden gemaakt van in totaal € 6.393,89. 

Daarom kon een netto resultaat van € 10.214,98 worden genoteerd. 

Dankzij een (in 2008 ontvangen) bijdrage van het NCDO van € 19.608,00 kan voor de 

HIV/Aids projecten in totaal een bedrag van € 29.822,98 worden genoteerd. 

 

 

Resultaat 2007: 

Het boekjaar 2007 kon per 31 december worden afgesloten met een positief saldo op 

de betaalrekening van € 26,20 en een saldo op de spaarrekening van € 12.907,13.  

 

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

overzichten 



Het saldo op de projectrekening voor Alphen-goes-Oudtshoorn bedraagt € 3.883,89 (dit 

is inclusief een viertal boekingen ter afsluiting van het project in 2008). Na afrekening 

van het laatste subsidiedeel van Xplore kan deze rekening worden leeggeboekt. De 

bestemming van een eventueel voordelig resultaat behoort niet tot de bevoegdheid van 

de Stichting maar van het organisatiecommitee Alphen-goes-Oudtshoorn. 

 

Tegenover het saldo op de spaarrekening staan betalingsverplichtingen van € 10.214,98 

(HIV/Aids projecten OHANET, actie Fietsen voor Oudtshoorn) en € 300,-- (project 

Springplank naar studie), in totaal dus € 10.514,98.  

 

Het voor de Stichting vrij beschikbare saldo per 31 december 2007 op de betaal- en 

spaarrekening bedraagt € 2.418,35. 

 

 

 

 

Vastgesteld op .. 2008. 
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