Financieel verslag “Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn” 2019
Stand per 1 januari 2019:
De Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn startte het boekjaar 2019 met een positief

saldo op de betaalrekening van € 1.416,55 een saldo op de spaarrekening van € 24.279,68
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 € 14.060,02 als volgt

te specificeren:

- Springplank naar studie (studiebeurzen) € 2.655,-- (af)Bouw plaasskooltjes

€ 10.000,--

- Scrossoppi centrum

€

- locale PR activiteiten

€ 1.375,02
30,--

Het voor de Stichting vrij beschikbare saldo per 1 januari 2019 op de betaal-,
spaarrekening en ZAR-rekening bedraagt daardoor € 37.478,01.

In 2019 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. Op woensdag 6 maart startte de Bisschoppelijk Vasten Actie (BVA) ‘Filip huis

Scrosoppi Oudtshoorn Zuid Afrika’. Parochie H. Thomas in Alphen aan den Rijn

ondersteunde de actie gedurende de vastenperiode die op 6 maart 2019 begon en
duurde tot Pasen, met giften van parochianen.

Doel van de actie was het opknappen van de sanitaire voorzieningen en het creëren

van meer ruimte om jongeren een kans op een betere toekomst te bieden. Daarnaast
waren leermaterialen nodig voor jongeren om beroepen te leren zoals automonteur
of naaister. Daarmee maakt Scrosoppi het verschil voor jongeren die eerst kansarm
zijn maar kansrijk kunnen worden. Voor deze actie was € 22.500 euro nodig.

De Bisschoppelijke Vasten Actie was, mede dankzij de uitgebreide en persoonlijke

informatievertrekking door medewerkers van de Stichting Stedenband Oudtshoorn,
een groot succes.

2. In november 2019 luidde Huis Triomf in Oudtshoorn de noodklok. Zonder acute

ondersteuning zou het bestuur genoodzaakt zijn om de deuren van dit kindertehuis
te sluiten. Ondernemers en particulieren in Oudtshoorn hebben, na een oproep van

de lokale pers, Huis Triomf financieel ondersteund. Ook de Stichting Stedenband en
particuliere donateurs uit Alphen aan den Rijn droegen een steentje bij. Op 8

november is een bijdrage van € 1.050,-- overgemaakt. Door deze gezamenlijke
inspanning kan Huis Triomf (voorlopig) blijven voortbestaan.
3. De rekening courant in Zuid Afrikaanse Randen (ZAR) die in december 2013 is
afgesloten levert naast een aankoop van Randen tegen een destijds gunstige

wisselkoers ook een voordeel in rente op ten opzichte van de euro rekening courant.
Over het gehele jaar gerekend is een bedrag van € 1.090,86 aan rente ontvangen.
Dit komt neer op een vergoeding van ongeveer 4,2%. In deze economische
omstandigheden op een Nederlandse spaarrekening onhaalbaar.
Resultaat 2019:
Het boekjaar 2019 kon per 31 december worden afgesloten met een positief saldo op de

betaalrekening van € 2.122,66 een saldo op de spaarrekening van € 24.282,74 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 per 31 december 2019

betalingsverplichtingen (c.q. vastgestelde bestemmingen) van in totaal € 14.906,72 als
volgt te specificeren:

- Springplank naar studie (studiebeurzen)

€ 2.655,--

- (af)Bouw plaasskooltjes/tonnolprojekt

€ 10.000,--

- locale PR activiteiten

€

- Scrossoppi centrum

221,72

€ 2.030,--

Het voor de Stichting vrij beschikbare saldo per 31 december 2019 op de betaal-,

spaarrekening en ZAR-rekening bedraagt daardoor € 37.340,48. In overleg met onze
partners in Oudtshoorn worden hiervoor passende projecten gezocht.
Vastgesteld op 30 maart 2020.
De voorzitter,

J.G. van Arkel

De secretaris,

P.D. Arink

