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Stand per 1 januari 20Stand per 1 januari 20Stand per 1 januari 20Stand per 1 januari 2010101010::::    

De Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn startte het boekjaar 2010 met een positief 

saldo op de betaalrekening van € 120,93 en een saldo op de spaarrekening van 

 € 44.684,74.  

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

€ 32.500,-- voor het project Opleidingen Center of Hope, in totaal dus € 42.702,13. 

 

Het voor de Stichting vrij beschikbare saldo per 1 januari 2010 op de betaal- en 

spaarrekening bedraagt € 2.103,54. 

 

 

In 2010 werden de (financiële) activiteiten van de Stichting grotendeels bepaald door het 

werven van sponsorbijdragen, het aanvragen van verdubbelingsbijdragen daarvoor en het 

uitzetten van subsidiegelden voor de voorgenomen projecten 

 

1. Op 4 maart 2010 is een bedrag van € 25.000 overgemaakt aan de Business Chamber 

in Oudtshoorn ten behoeve van het opleidingsproject in het Center of Hope 

(opleiding bouwvakkers). Deze bijdrage is gedekt door de opbrengst van het project 

Fietsen voor Oudtshoorn in 2009 (€ 12.500) en de van Impulsis ontvangen 

verdubbelingsbijdrage van € 12.500. 

 

2. Op 10 maart 2010 is een bijdrage van € 20.000 ontvangen van de gemeente Alphen 

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

project voor de bouw van ‘plaasskooltjies’, schooltjes in de uitgestrekte landelijke 

gebieden van Oudtshoorn voor de kinderen van het personeel op de boerderijen.  

In 2009 is een bijdrage van Kiwanis Alphen besteedt aan zo’n school in 

Kammanassie. Deze gemeentelijke bijdrage zal worden besteed aan de bouw van een 

school in Schoemanshoek. Uitbetaling zal plaatsvinden als het bestuur van de 

Stichting een voldoende onderbouwd projectplan van Agri Business heeft ontvangen. 

 

3. Het project HIV/Aids-voorlichting dat in 2009 in Oudtshoorn is uitgevoerd werd 

mede gefinancierd door het NCDO. In 2010 heeft de afrekening van dit project 

plaatsgevonden, hetgeen resulteerde in een terugbetaling van € 5.191 aan het NCDO. 

Hiermee is het project definitief afgewikkeld. De totale projectkosten waren begroot 

op (afgerond) € 30.000. 

 

4. Een bedrag van € 4.300 is ontvangen van particuliere bijdragen ten behoeve van het 

opleidingsproject in het Center of Hope. Deze bijdrage is verdubbeld door de 

Stichting Edukans tot € 8.600,-- 

 

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

overzichten 



5. Op de valreep heeft de Stichting Edukans nog een aanvullende verdubbelingsbijdrage 

gegeven van € 400,-- voor hetzelfde project als bedoelt onder 4. Hierop is één 

particuliere bijdrage van € 100,-- ontvangen. Voor de overige € 300,-- worden nog 

sponsors gezocht.  

 

6. Ook in 2010 zijn weer studenten ondersteund met een beurs. De financiële 

afwikkeling daarvan vindt plaats in (begin) 2011 en vormt dus geen onderdeel van dit 

verslag. 

 

 

Resultaat 2010: 

Het boekjaar 2010 kon per 31 december worden afgesloten met een positief saldo op de 

betaalrekening van € 18,04 en een saldo op de spaarrekening van € 43.130,37.  

 

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

totaal € 47.102,13, als volgt te specificeren: 

- Springplank naar studie (studiebeurzen)   € 10.202,13 

- Center of Hope opleidingen (bouwvakkers)  € 16.900.-- 

- Agri Business (bouw school)    € 20.000,-- 

 

Het voor de Stichting vrij beschikbare saldo per 31 december 2010 op de betaal- en 

spaarrekening bedraagt daardoor € 3.953,72 negatief. 

 

Daarnaast zijn er echter vorderingen tot een bedrag van ZAR 151.111,11.  

Van dit bedrag is een vordering van ZAR 32.334,48 dubieus. 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. 

 

De resterende ZAR 118.776,63 is verschuldigd door de Business Chamber in Oudtshoorn. 

Van dit bedrag wordt ZAR 41.288 achtergehouden als vergoeding voor de studiebeurzen die 

in 2009 zijn toegekend. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de betalingsverplichting 

voor het project Springplank naar studie.  

Van de overige ZAR 77.488,63 is een bedrag van € 5.191,-- nodig ter dekking van de 

inmiddels uitbetaalde afrekening aan het NCDO.  

 

 

Vastgesteld op .. 2011. 

 

 

De voorzitter,      De secretaris, 

 

 

 

J. G. van Arkel      G. Lens 

 


