Financieel verslag “Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn” 2013
Stand per 1 januari 2013:
De Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn startte het boekjaar 2013 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 van in
totaal € 36.442,15, als volgt te specificeren:
- Springplank naar studie (studiebeurzen)

€ 12.442,15

- Bouw van plaasskooltjies

€ 22.500,--

- PR activiteiten

€ 1.500,--

Het voor de Stichting vrij beschikbare saldo per 1 januari 2013 op de betaal- en
spaarrekening bedraagt daardoor € 11.534,73.

In 2013 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. In april 2013 werd ter gelegenheid van het vertrek van een directeur bij de
betreffende organisatie een goed doel in Oudtshoorn ondersteund. In plaats van
afscheidscadeaus werd een donatie voor een project gevraagd. In totaal werd een
bedrag van € 730,-- ontvangen. Dit bedrag is overgemaakt aan het project
Malibongwe in Oudtshoorn. Met behulp van dit project worden vrouwen en kinderen
die slachtoffer zijn van huiselijk geweld opgevangen in een veilige omgeving.
2. In mei, juni en oktober 2013 werden vier termijnen subsidie van de gemeente Alphen
aan den Rijn ontvangen. Deze subsidie is bestemd als medefinanciering voor de
ondersteuning van studenten (€ 5.500), de bouw van een plaasskooltje (€ 10.000) en
voor Public Relations activiteiten van de stichting (€ 1.500). Daarnaast is een
particuliere bijdrage van € 500 ontvangen voor de ondersteuning van
beursstudenten. Het bedrag is een bijdrage van de werkgever van deze persoon die
de inzet voor maatschappelijke projecten door medewerkers op deze wijze wil
stimuleren.
3. Op 21 oktober 2013 werd een bedrag van €4.000 overgemaakt aan de
Besigheidskamer in Oudtshoorn. Dit bedrag is de bijdrage van de Stichting in de

kosten voor de beursstudenten in 2013. Dit project wordt door de Stichting (voor
25%) in samenwerking met de Besigheidskamer Oudtshoorn (voor 25%) en de
Munisipaliteit Oudtshoorn (voor 50%) gefinancierd. Op de website van de Stichting
www.stedenband.com zijn reacties en toekomstdromen van diverse studenten terug
te vinden.
4. In december 2013 heeft het bestuur besloten om een Vreemde Valutarekening bij de
Rabobank te openen. Alle projecten werden tot dat moment in euro’s ondersteund en
op het moment van betaling omgerekend naar Randen (ZAR) tegen de dan geldende
wisselkoers. Omdat de wisselkoers in december 2013 een historisch gezien gunstige
stand heeft (rond de 14 Rand voor 1 euro, terwijl de betalingen in de afgelopen jaren
steeds werden verrekend tegen een koers van 10 á 11 Rand per euro) was het
verstandig om een deel van de rekening courant om te zetten naar een ZARrekening. Hiermee beoogt het bestuur met de beschikbare middelen een zo optimaal
mogelijk rendement te realiseren (zo’n 30% á 40% meer dan gebruikelijk). Omdat de
ondersteuning meestal wordt gevraagd in Randen wordt door deze aankoop tegen
een gunstige koers het risico voor de Stichting beperkt.
5. In samenwerking met Rotary Oudtshoorn en Rotary Alphen aan den Rijn wordt een
project uitgewerkt voor ondersteuning van de Pieriwiet Crèche in Volmoed. De
Stichting heeft een bijdrage van € 15.000 toegezegd onder de voorwaarde dat die
bijdrage wordt verdubbeld door een Global Grant van Rotary International.

Resultaat 2013:
Het boekjaar 2013 kon per 31 december worden afgesloten met een positief saldo op de
betaalrekening van € 295,36, een saldo op de spaarrekening van € 31.285,31 en een saldo
op de ZAR-rekening van ZAR 416.436 (met een tegenwaarde van € 30.000) .
Tegenover het saldo op de betaal- en spaarrekening staan betalingsverplichtingen (c.q.
vastgestelde bestemmingen) van in totaal € 49.408,40, als volgt te specificeren:
- Springplank naar studie (studiebeurzen)

€ 14.442,15

- (af)Bouw plaasskooltjies/tonnol projekt

€ 17.500,--

- PieriwIet Crèche Volmoed

€ 15.000,--

- lokale PR activiteiten

€ 2.466,25

Het voor de Stichting vrij beschikbare saldo per 31 december 2013 op de betaal- en
spaarrekening bedraagt daardoor € 12.172,27. In overleg met onze partners in Oudtshoorn
worden hiervoor passende projecten gezocht.
Het bestuur had een meerjarige subsidieaanvraag bij de gemeente Alphen aan den Rijn
ingediend. In verband met de (toen nog) aanstaande fusie met Boskoop en Rijnwoude werd
de subsidie tot en met 2013 toegekend. Voor het bestuur was een meerjarige toezegging
belangrijk om in Oudtshoorn ook meerjarige afspraken te kunnen maken. Daarmee zou ook

de mogelijkheid toenemen om partners in Zuid Afrika aan ons te kunnen binden als cofinancier.
Door het ontbreken van duidelijkheid over de voortzetting van de subsidie in 2014 en latere
jaren heeft het bestuur zich terughoudend opgesteld bij het ondersteunen van nieuwe
projecten. De ervaring leert dat een project zeker een jaar of drie nodig heeft om
gerealiseerd te worden (van de planvorming tot en met de uitvoering). Maar juist in de
planvormingsfase is de meerjarige toezegging van belang om ook medefinanciers over de
streep te trekken. We hopen in 2014 snel duidelijkheid te krijgen van het gemeentebestuur
van Alphen aan den Rijn.
Dit heeft als nadeel dat we ogenschijnlijk over onbenutte middelen beschikken. De zekerheid
omtrent de meerjarige 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.

