Financieel verslag “Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn” 2020

Stand per 1 januari 2020:
De Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn startte het boekjaar 2020 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 betalingsverplichtingen (c.q.
vastgestelde bestemmingen) van in totaal € 14.906,72 als volgt
te specificeren:
- Springplank naar studie (studiebeurzen)

€ 2.655,--

- (af)Bouw plaasskooltjes

€ 10.000,--

- locale PR activiteiten

€

- Scrossoppi centrum

€ 2.030,--

221,72

Het voor de Stichting vrij beschikbare saldo per 1 januari 2020 op de betaal-,
spaarrekening en ZAR-rekening bedraagt daardoor € 37.340,48.

In 2020 werden de (financiële) activiteiten van de Stichting enerzijds bepaald door het
werven van sponsorbijdragen en het voorbereiden van projecten. Anderzijds werden ook
onze activiteiten sterk beïnvloed door de Corona crisis.
De belangrijkste financiële beslissingen waren:
1. Het project ‘Springplank naar studie’ is jarenlang een succesvol project geweest in
samenwerking met de Besigheidskamer en de Munisipaliteit Oudtshoorn. In februari
2020 hebben we moeten besluiten om dit project te beëindigen. Een mail van de
coördinator van dit project bij het South Cape College in Oudtshoorn maakte
duidelijk dat er -ondanks herhaalde pogingen van zijn kant- geen draagvlak meer
was bij de partners in Oudtshoorn. Het is zeer spijtig dat dit succesvolle project op
deze wijze moest worden gestopt. Hoewel de echte reden voor ons ‘verborgen’ blijft,
hebben we sterk het vermoeden dat lokale politieke onrust daarin een rol heeft
gespeeld. Inmiddels zit er een nieuw gemeentebestuur, maar de lokale coördinator is
niet meer beschikbaar. De reservering van € 2.655 is daarmee vrij gevallen.
2. In februari hebben een drietal lokale ondernemers zich bereid verklaard om als
ambassadeur voor de Stichting op te treden. Helaas gooide Corona roet in het eten
zodat we daar geen passende aandacht aan konden besteden. De steun blijft, dus we
komen daar graag op een geschikter moment weer op terug.
3. In mei 2020 heeft het bestuur besloten om eenmalig een Voedselproject van de
Rotary Oudtshoorn te ondersteunen met een gift van ZAR 50.000 (omgerekend

ongeveer € 2.500). Met dat geld heeft de Rotary Oudtshoorn voedselpakketten
samengesteld en verdeeld onder de noodlijdende bevolking in de armste gebieden
van Oudtshoorn.
4. In juni 2020 ontvingen we van de Stichting Community Service van de Rotary Alphen
aan den Rijn een gift van € 1.000 ten behoeve van datzelfde voedselproject in
Oudtshoorn. Het is mooi dat we als Stichting op die manier een verbindende rol
kunnen spelen en dat onze financiële inzet weer extra middelen genereert.
5. In 2019 hebben we het Scrosoppi centrum in Oudtshoorn mogen ondersteunen met
de opbrengsten uit de Bisschoppelijke Vasten Actie (BVA). Met de opbrengsten
daarvan zijn onder andere de sanitaire voorzieningen opgeknapt.
In 2020 heeft Scrosoppi ons benaderd voor steun bij een uit te voeren waterproject.
De groentetuinen bij dit centrum voorzien veel mensen in de omgeving van verse
groenten. Helaas kampt ook Oudtshoorn met toenemende droogte. Daarom wil
Scrosoppi graag een waterput slaan om de groentetuinen te kunnen bevloeien. De
totale kosten van het project bedragen € 12.066. In samenwerking met Wilde
Ganzen en dankzij de bijdragen van vele particulieren en enkele institutionele
donateurs zijn we erin geslaagd om onze bijdrage van € 8.044 bijeen te brengen.
Wilde Ganzen heeft dat bedrag in december 2020 aangevuld met € 4.022 en
overgemaakt naar Scrosoppi. Zoals één van de bestuursleden opmerkte: ‘een
fantastisch Kerstkado’.
Resultaat 2020:
Het boekjaar 2020 kon per 31 december worden afgesloten met een positief saldo op de
betaalrekening van € 596,40 een saldo op de spaarrekening van € 19.035,17 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 staat per 31 december 2020 nog één
vastgestelde bestemming van € 10.000 ten behoeve van de (af)bouw van plaasskooltjes.
Het voor de Stichting vrij beschikbare saldo per 31 december 2020 op de betaal-,
spaarrekening en ZAR-rekening bedraagt daardoor € 35.473,37. In overleg met onze
partners in Oudtshoorn worden hiervoor passende projecten gezocht.
Vastgesteld op 1 februari 2021.
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