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Stand per 1 januari 2012: 

De Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn startte het boekjaar 2012 met een positief 

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

 € 46.563,23.   

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/Schoemanshoek (Impulsis) € 16.900,-- 

- Agri Business (kassenproject)    € 12.500,-- 

 

Het voor de Stichting vrij beschikbare saldo per 1 januari 2012 op de betaal- en 

spaarrekening bedraagt daardoor € 8.502,37 . 

 

Daarnaast bestond 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. 

 

 

 

In 2012 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 23 mei 2012 werd een bedrag van € 2.530,-- ontvangen in verband met een nog 

openstaande vordering op een reisorganisatie in Oudtshoorn. De vordering bedroeg 

ZAR 32.334,48.  Met deze betaling is de totale vordering afgeboekt. 

  

2. Op 22 juni 2012 werd een bedrag van € 9.400 overgemaakt aan de Besigheidskamer 

in Oudtshoorn ten behoeve van de verdere bouw van een school in Schoemanshoek. 

In dit bedrag is ook de van Impulsis ontvangen verdubbelingsbijdrage begrepen. 

Hiermee is het contract met Impulsis afgewikkeld. De schriftelijke bevestiging van 

Impulsis zal door omstandigheden pas in 2013 worden ontvangen. 

 

3. Op 28 september 2012 ontvingen we een subsidie van €24.000 van de gemeente 

Alphen aan den Rijn ten behoeve van het jaar 2012. Dit bedrag is bestemd voor 

ondersteuning van studenten (€ 7.500), (af)bouwen van een school in 

Schoemanshoek of een volgende locatie (€ 15.000) en € 1.500 voor Public Relation 

activiteiten van de Stichting in Alphen aan den Rijn (en Boskoop en Rijnwoude). 

 

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

overzichten 



4. Op 22 oktober 2012 werd een bedrag van € 12.500 overgemaakt aan Agri Klein 

Karoo voor de aanschaf van irrigatiesystemen ten behoeve van de start van het 

voedsel-/kassenproject. Voor dit project is in 2011 een bijdrage van de gemeente 

Alphen aan den Rijn ontvangen. 

 

5. Op 13 december 2012 werd een bedrag van € 4.038 via onze partnerorganisatie 

betaald als bijdrage in het project Springplank naar Studie 2012. 

 

 

Resultaat 2012: 

Het boekjaar 2012 kon per 31 december worden afgesloten met een positief saldo op de 

betaalrekening van € 141,90 en een saldo op de spaarrekening van € 47.834,98.  

 

Tegenover het saldo op de betaal- en spaarrekening staan betalingsverplichtingen (c.q. 

vastgestelde bestemmingen) van in totaal € 28.942,15, als volgt te specificeren: 

- Springplank naar studie (studiebeurzen)   € 12.442,15 

- (af)Bouw school       € 15.000,-- 

- locale PR activiteiten     €   1.500,-- 

 

Het voor de Stichting vrij beschikbare saldo per 31 december 2012 op de betaal- en 

spaarrekening bedraagt daardoor € 19.034,73. In overleg met onze partners in Oudtshoorn 

worden hiervoor passende projecten gezocht. De Stichting is in samenwerking met Agri Klein 

Karoo in een gevorderd stadium om het voedel-/kassenproject dat in 2012 is gestart verder 

uit te bouwen. Uitbetaling van beschikbare middelen vind pas plaats als we overtuigd zijn 

van de levensvatbaarheid van een project. Dit heeft als nadeel dat we ogenschijnlijk over 

onbenutte middelen beschikken. De zekerheid omtrent de beschikbaarheid van die middelen 

is echter noodzakelijk om onze partners in Oudtshoorn de toezegging van financiële 

ondersteuning te kunnen geven bij de uitwerking van een nieuw project. 

 

 

 

Vastgesteld op .. 2013. 

 

 

De voorzitter,      De secretaris, 

 

 

 

J. G. van Arkel      G. Lens 

 


