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Stand per 1 januari 2009
2009:
De Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn startte het boekjaar 2009 met een positief
saldo op de betaalrekening van € 100,29 en een saldo op de spaarrekening van
€ 11.323,45. Daartegenover stonden betalingsverplichtingen van € 9.553,68.
Het voor de Stichting vrij beschikbare saldo per 1 januari 2009 op de betaal- en
spaarrekening bedraagt € 1.870,06.

In 2009 werden de (financiële) activiteiten van de Stichting grotendeels bepaald door:
1. Fietsen voor Oudtshoorn - Center of Hope opleidingstrajecten bouwvakkers
2. Springplank naar studie – fondsenwerving
3. Subsidieverwerving Impulsis t.b.v. opleidingstrajecten Center of Hope
1. Fietsen voor Oudtshoorn – Center of Hope opleidingstrajecten bouwvakkers
Het project Fietsen voor Oudtshoorn is in 2009 voor de tweede maal succesvol
georganiseerd en heeft netto € 12.500,-- opgebracht.
2. Springplank naar studie.
In 2009 is in totaal een bedrag van € 2.630,-- ontvangen voor het project Springplank naar
studie. In 2009 is een bedrag van € 1.946,55 ten behoeve van dit project overgemaakt aan
de Besigheidskamer in Oudtshoorn.
Per saldo is per 31 december 2009 nog een bedrag van € 10.202,13 beschikbaar voor dit
project. (de volgende betaling zal in mei 2010 plaatsvinden).
3. Subsidieverwerving Impulsis t.b.v. opleidingstrajecten Center of Hope
Van ICCO (aangevraagd via Impulsis) is voor dit project een verdubbelingsbijdrage van
€ 20.000 ontvangen. Door de Stichting moet dus nog een bedrag van € 7.500,-- bijeen
worden gebracht om de verdubbelingsbijdrage volledig te kunnen benutten.
Resultaat 2009:
Het boekjaar 2009 kon per 31 december worden afgesloten met een positief saldo op de
betaalrekening van € 120,93 en een saldo op de spaarrekening van € 44.684,74.
Tegenover het saldo op de betaal- en spaarrekening staan betalingsverplichtingen van
€ 10.202,13 Springplank naar Studie en € 32.500,-- voor het project Opleidingen Center of
Hope, in totaal dus € 42.702,13.
Hiervan is in maart 2010 inmiddels een bedrag van € 25.000 overgemaakt ten behoeve van
het project opleidingen Center of Hope.
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Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de bij dit verslag behorende financiele
overzichten

Het voor de Stichting vrij beschikbare saldo per 31 december 2009 op de betaal- en
spaarrekening bedraagt € 2.503,--.

Vastgesteld op .. 2010.

De voorzitter,
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