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Stand per 1 januari 20Stand per 1 januari 20Stand per 1 januari 20Stand per 1 januari 2011115555::::    

De Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn startte het boekjaar 2015 met een positief 

saldo op de betaalrekening van € 70,98, een saldo op de spaarrekening van 

 € 37.005,76 en een saldo op de rekening courant in ZAR 418.715,22 (met een tegenwaarde 

van € 30.164,19).   

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

totaal € 53.639,11 als volgt te specificeren: 

- Springplank naar studie (studiebeurzen)   € 14.392,15 

- (af)Bouw van plaasskooltjies    € 10.000,-- 

- Vervolg op tonnolprojekt     € 12.500,-- 

- Pierewiet créche Volmoed     € 15.000,-- 

- PR activiteiten      €   1.746,96 

        € 53.639,11 

 

Het voor de Stichting vrij beschikbare saldo per 1 januari 2015 op de betaal- en 

spaarrekening bedraagt daardoor € 13.601.82. 

 

 

 

In 2015 werden de (financiële) activiteiten van de Stichting grotendeels bepaald door het 

werven van sponsorbijdragen en het voorbereiden en uitzetten van subsidiegelden voor de 

voorgenomen projecten.  

De belangrijkste daarvan waren: 

 

1. Betaling van ZAR 60.000 (tegenwaarde € 4.322,39) in maart 2015 voor de 

ondersteuning van talentvolle studenten die via een tussenjaar toegang tot de 

universiteit kunnen krijgen en daarmee voor het vervolg van hun studie voor 

studiefinanciering in aanmerking komen. Dit project voeren we uit in samenwerking 

met de Besigheidskamer en de Munisipaliteit Oudtshoorn.  

 

2. 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 € 1.058 aan rente ontvangen. Dit komt neer op een 

vergoeding van ongeveer 4%. In deze economische omstandigheden op een 

Nederlandse spaarrekening onhaalbaar. 

 

3. Van de gemeente Alphen aan den Rijn is een subsidie van in totaal € 11.000 

ontvangen, uitbetaald in vier gelijke termijnen van € 2.750. Deze subsidie is bestemd 

als (mede)financiering voor de ondersteuning van studenten ( €5.000), de bouw van 

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

overzichten 



een plaasskooltjie (€ 5.000) en voor Public Relations activiteiten en 

communicatiekosten van de stichting (€ 1.000).  

 

4. In december 2015 is een bedrag van € 510,-- overgemaakt naar Huis Triomf in 

Oudtshoorn. De Stichting ontving een bijdrage van Ingeborg en Niels Vonk ter 

gelegenheid van hun huwelijk, bestemd voor het kindertehuis Huis Triomf. De 

Stichting heeft het bedrag verdubbeld. Ingeborg en Niels hebben elkaar leren kennen 

tijdens een (Alphense) jongerenreis naar Oudtshoorn in 2007. 

 

5. In 2015 is druk overleg geweest en veel voorbereidend werk gedaan voor de bouw 

van een crèche in Volmoed. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de 

Rotary Oudtshoorn en de Rotary Alphen aan den Rijn. De Stichting heeft een bijdrage 

voor de eerste fase toegezegd van € 15.000. Naar verwachting zal de uitbetaling 

daarvan in januari 2016 plaats vinden en telt dus niet mee voor dit boekjaar. 

 

 

Resultaat 2015: 

Het boekjaar 2015 kon per 31 december worden afgesloten met een positief saldo op de 

betaalrekening van € 143,68 een saldo op de spaarrekening van € 48.416,42 en een saldo 

op de ZAR-rekening van ZAR 358.715,22 (met een tegenwaarde van € 25.841,80).  

 

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

vastgestelde bestemmingen) van in totaal € 60.034,79 als volgt te specificeren: 

- Springplank naar studie (studiebeurzen)   € 15.069,76 

- (af)Bouw plaasskooltjes     € 15.000,-- 

- Vervolg op tonnolprojekt     € 12.500,-- 

- Pierewiet Crèche Volmoed     € 15.000,--  

- locale PR activiteiten     €   2.465,03 

 

Het voor de Stichting vrij beschikbare saldo per 31 december 2015 op de betaal-,  

spaarrekening en ZAR-rekening bedraagt daardoor € 14.367,11. In overleg met onze 

partners in Oudtshoorn worden hiervoor passende projecten gezocht.  

 

 

Vastgesteld op .. …. 2016. 

 

De voorzitter,      De secretaris, 

 

 

 

J. G. van Arkel      G. Lens 


