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Stand per 1 januari 2008:Stand per 1 januari 2008:Stand per 1 januari 2008:Stand per 1 januari 2008:    

De Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn startte het boekjaar 2008 met een positief 

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

 € 12.907,13. Daartegenover stonden betalingsverplichtingen van € 10.514,98. 

 

Het saldo op de projectrekening voor Alphen-goes-Oudtshoorn bedroeg per 1 april 2008 € 

3.883,89 (dit is inclusief een viertal boekingen ter afsluiting van het project in 2008).  

 

Het voor de Stichting vrij beschikbare saldo per 1 januari 2008 op de betaal- en 

spaarrekening bedraagt € 2.418,35. 

 

 

In 2008 werden de (financiële) activiteiten van de Stichting grotendeel bepaald door: 

 

1. Alphen – goes – Oudtshoorn (afrekening Xplore project) 

2. Fietsen voor Oudtshoorn  -HIV/Aids projecten OHANET  

3. Springplank naar studie  

 

1. Alphen – goes – Oudtshoorn / Center of Hope 

In 2008 vond de afrekening van het subsidietraject Xplore plaats.   

Op 2 juli 2008 heeft de Stichting de laatste termijnbetaling van Xplore ontvangen. 

Omdat het project is uitgevoerd door de projectgroep Alphen-goes-Oudtshoorn is op 9 juli 

het saldo van de projectrekening in zijn geheel aan dit organisatiecommitee teruggestort. 

Op 6 augustus 2008 en 6 november 2008 heeft de Stichting van dit organisatiecommittee 

een bedrag van in totaal € 7.470,72 met als bestemming het project Springplank naar 

Studie. 

Na boeking van de bankkosten stond deze rekening per 31 december 2008 op nul. 

 

 

2. Fietsen voor Oudtshoorn/HIV/Aids projecten OHANET 

Het project Fietsen voor Oudtshoorn heeft in 2007 een netto resultaat van € 10.214,98 

opgebracht. 

Dankzij een op 14 februari 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. 

Op 23 oktober 2008 is een bedrag van € 29.822,98 overgemaakt aan de Besigheidskamer in 

Oudtshoorn. Deze betaling heeft niet eerder plaatsgevonden omdat het projectplan van 

Ohanet voor de uitvoering van het project tot op dat moment nog onvoldoende uitgewerkt 

was.  

In 2008 zijn de eerste voorbereidingen gestart voor het volgende project Fietsen voor 

Oudtshoorn op 16 mei 2009. De opbrengst wordt nu bestemd voor het inkopen van 

opleidingstrajecten bij het Center of Hope. 

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

overzichten 



3. Springplank naar studie. 

In 2008 is in totaal een bedrag van € 12.795,72 ontvangen voor het project Springplank naar 

studie. In 2008 is een bedrag van € 3.577,04 ten behoeve van dit project overgemaakt aan 

de Besigheidskamer in Oudtshoorn.  

Per saldo is per 31 december 2008 nog een bedrag van € 9.518,68 beschikbaar voor dit 

project. (de volgende betaling zal in maart 2009 plaatsgvinden). 

  

 

Resultaat 2008: 

Het boekjaar 2008 kon per 31 december worden afgesloten met een positief saldo op de 

betaalrekening van € 100.29 en een saldo op de spaarrekening van € 11.323,45.  

 

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

€  9.518,68 Springplank naar Studie en € 35 voor het volgende (16 mei 2009) project Fietsen 

voor Oudtshoorn, in totaal dus € 9.553,68.  

 

Het voor de Stichting vrij beschikbare saldo per 31 december 2008 op de betaal- en 

spaarrekening bedraagt € 1.870,06. 

 

 

 

 

Vastgesteld op .. 2009. 
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