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Stand per 1 januari 20Stand per 1 januari 20Stand per 1 januari 20Stand per 1 januari 2011114444::::    

De Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn startte het boekjaar 2014 met een positief 

saldo op de betaalrekening van € 295,36, een saldo op de spaarrekening van 

 € 31.285.31 en een saldo op de rekening courant in ZAR 416.436 (met een tegenwaarde 

van € 30.000).   

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

totaal € 49.408,40 als volgt te specificeren: 

- Springplank naar studie (studiebeurzen)   € 14.442,15 

- Bouw van plaasskooltjies     € 32.500,-- 

- PR activiteiten      €   2.466,25 

        € 49.408,40 

 

Het voor de Stichting vrij beschikbare saldo per 1 januari 2014 op de betaal- en 

spaarrekening bedraagt daardoor € 12.172,27. 

 

 

 

In 2014 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. De bouw van het plaasskooltjie in Schoemanshoek is in 2013 volledig afgerond. De 

verplichting van € 32.500 is daardoor voor het grootste deel vrijgevallen. Het bestuur 

heeft besloten om een financiële toezegging te doen aan Rotary Alphen en 

Oudtshoorn voor een bijdrage van € 15.000 als cofinanciering in het project 

realiseren crèche Pierewiet in Volmoed. € 12.500 is voorlopig gereserveerd voor een 

vervolg op het tonnelproject. Het restant van € 5.000 blijft gereserveerd voor de 

bouw van plaasskooltjies. Dit bedrag werd in de loop van het boekjaar nog aangevuld 

met € 5.000 vanuit subsidiemiddelen.  

 

2. In april 2014 werd een bedrag van € 5.500 aan de Besigheidskamer in Oudtshoorn 

overgemaakt. Dit is de bijdrage van de Stichting in het ondersteuningsproject voor 

studenten in 2014. Dit project door de Stichting en de Besigheidskamer ieder voor 

25% gefinancierd. De overige 50% door de Munisipaliteit Oudtshoorn. 

 

3. De rekening courant in Zuid Afrikaanse Randen (ZAR) die in december 2013 is 

afgesloten levert naast een aankoop van Randen tegen gunstige wisselkoers ook een 

voordeel in rente op ten opzichte van de euro rekening courant. Over het gehele jaar 

gerekend is een bedrag van € 1.059 aan rente ontvangen. Dit komt neer op een 

vergoeding van 3,5%. In deze economische omstandigheden geen slecht resultaat. 

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

overzichten 



 

4. In augustus en oktober 2014 is subsidie van de gemeente Alphen aan den Rijn 

ontvangen. Deze subsidie is bestemd als medefinanciering voor de ondersteuning 

van studenten ( €5.000), de bouw van een plaasskooltjie (€ 5.000) en voor Public 

Relations activiteiten van de stichting (€ 1.000). Daarnaast is in juni een bijdrage 

ontvangen van € 450 voor de ondersteuning van beursstudenten. 

 

5. De  Stichting heeft dit jaar meer aandacht aan PR activiteiten geschonken. Hierbij lag 

de focus op deelname aan Culinair Alphen in de laatste week van augustus. De PR 

kosten in dit jaar hebben € 1.719,29 bedragen. 

 

 

Resultaat 2014: 

Het boekjaar 2014 kon per 31 december worden afgesloten met een positief saldo op de 

betaalrekening van € 70,98 een saldo op de spaarrekening van € 37.005,76 en een saldo op 

de ZAR-rekening van ZAR 418.715,22 (met een tegenwaarde van € 30.164,19).  

 

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

vastgestelde bestemmingen) van in totaal € 53.639,11, als volgt te specificeren: 

- Springplank naar studie (studiebeurzen)   € 14.392,15 

- (af)Bouw plaasskooltjes     € 10.000,-- 

- Vervolg op tonnolprojekt     € 12.500,-- 

- Pierewiet Crèche Volmoed     € 15.000,--  

- locale PR activiteiten     €   1.746,96 

 

Het voor de Stichting vrij beschikbare saldo per 31 december 2014 op de betaal-,  

spaarrekening en ZAR-rekening bedraagt daardoor € 13.601,82. 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 2014 is wederom een incidentele subsidie ontvangen en ook de toezegging dat 

er in 2015 incidenteel subsidie beschikbaar zal worden gesteld. Twee maal incidenteel 

maakt helaas nog geen structureel. Natuurlijk zijn we blij met de toegezegde bedragen, 

maar voor ons zijn meerjarige toezeggingen belangrijk voor het maken van meerjarige 

afspraken in Oudtshoorn. Daarmee neemt namelijk ook de mogelijkheid toe om partners in 

Zuid Afrika aan ons te kunnen binden als co-financier. Een mooi voorbeeld daarvan is het 

Pierewiet projekt, waar door de betrokkenheid van de Rotary Alphen en onze financiële 

toezegging, door de organisatie inmiddels ook financiële toezeggingen van andere Rotary 

clubs in Zuid Afrika zijn ontvangen. 

We hopen in 2015 snel duidelijkheid te krijgen van het gemeentebestuur van Alphen aan den 

Rijn over hun betrokkenheid bij onze zusterstad in Zuid Afrika. 

 

 

 

 



Vastgesteld op 4 maart 2015. 

 

 

De voorzitter,      De secretaris, 

 

 

 

J. G. van Arkel      G. Lens 

 


