
 

Financiële verantwoording Stichting Ikusasa 2017 

In dit financieel jaarverslag vindt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het jaar 2017. Bij 

de inkomsten wordt onderscheid gemaakt tussen (vaste) sponsoren en giften vanuit collectes of 

andere donateurs. De uitgaven worden onderverdeeld naar de diverse projecten die door Ikusasa 

gesteund worden.  

2017 Inkomsten Uitgaven 

 Sponsors Donaties Overig MES, CTC,  
etc 

Bankkosten Overige 
kosten 

Januari € 2473,50 € 730,12 € 87,08 (rente)  € 30,46  
Februari € 589,75 € 85,00   € 15,90  
Maart € 2681,67 € 80,00   € 22,80  
April € 2034,59 * € 1680,80   € 9,00  
Mei € 1375,76 € 5943,51  € 22365,00 € 15,90  
Juni € 762,09 € 135,00   € 41,39 € 143,02 
Juli € 1874,34 € 849,20   € 12,78  
Augustus € 588,09 € 85,00   € 15,90  
September € 1299,84 € 460,22   € 15,90 € 200,00** 
Oktober € 10084,09 € 100,00   € 16,05  
November € 1550,59 € 185,00  € 22102,00 € 16,05  
December € 3167,34 € 4728,60   € 38,15  

totaal € 28481,65 € 15062,45 € 87,08 € 44467,00 € 250,28 € 343,02 

Tabel 1. Inkomsten en uitgaven van Stichting Ikusasa in 2017 per maand (* = € 2464,59 – € 430,00 per abuis 

teveel overgemaakte sponsorbijdrage; ** = €200,- retour gestort aan donateur van eerdere gift ivm niet meer 

actueel zijn van bestemming ) 

 

Inkomsten   Uitgaven   

Sponsors  
 
 

€ 28481,65 MES, CTC, etc (*) 
 - sponsorkinderen 
 - bus voor CTC 
 - overige projecten 

 
€ 27845,00 

€ 8552,00 
€ 8070,00 

€ 44467,00 
 
 

Donaties    
- collectes 
- overige 
donaties 

 
€ 1873,28 

€ 13189,17 

€ 15062,45 
 

Bankkosten  € 250,28 

Rente  € 87,08 Overige kosten  € 343,02 

Totaal in  € 43631,18 Totaal uit  € 45060,30 

Verschil in-uit -€ 1429,12 

Tabel 2. Inkomsten en uitgaven van Stichting Ikusasa in 2017 (*) zie verantwoording uitgaven in tabel 3. 

  



Organisatie Doel Periode Bedrag 
CTC Transportkosten kinderen Mei 2017 € 3245 
 Occupational therapy  € 1000 
 Transportkosten kinderen November 2017 € 3410 
 Bijdrage bus  € 8552 
 Totaal  € 16207 
    
MES Sponsorkinderen Mei 2017 € 8700 
 Managementbijdrage  € 850 
 Psychologische behandeling  € 870 
 Geboortecertificaat  € 105 
 Courtpacks  € 545 
 Sponsorkinderen November 2017 € 8520 
 Totaal  € 19590 
    
St Peters / 
Lufunonihuis 

Sponsorkinderen Mei 2017 € 1140 

 Sponsorkinderen November 2017 € 1260 
 Totaal  € 2400 
    
Siphumelele Sponsorkinderen Mei 2017 € 360 
 Sponsorkinderen November 2017 € 360 
 Totaal  € 720 
    
Joshuas School camps Mei 2017 € 5550 
 Totaal  € 5550 
    

Totaal 2017   € 44467 

Tabel 3. Verantwoording van uitgaven van Stichting Ikusasa 2017 

 

Saldo 31-12-2016 31-12-2017 Verschil 

Lopende rekening €   5117,41 € 11661,21 € 6483,80 
Spaarrekening € 41602,80 € 33689,88 - € 7912,92 

Totaal € 46780,21 € 45351,09 - € 1429,12 
Tabel 4. Saldo lopende rekening en spaarrekening van Stichting Ikusasa in 2017 

 

 



Toelichting op de financiële verantwoording Stichting Ikusasa 2017 

INKOMSTEN 

Sponsors 
De sponsorbijdragen zijn bedoeld voor de schooluniformen en schoolmaterialen voor de kinderen die 
in het Ikusasa project in Zuid-Afrika zijn opgenomen. De sponsorbijdrage voor kinderen van het CTC 
(Coronation Training Centre) wordt gebruikt voor het vervoer van de kinderen die veelal op grote 
afstand van de school wonen.   
De meeste sponsors betalen eenmaal per jaar hun sponsorbijdrage, ook zijn er sponsors die per 
maand, kwartaal of half jaar betalen. Het sponsorbedrag is € 125,- per jaar; uitzondering is het CTC, 
de jaarlijkse bijdrage voor CTC-kinderen is € 110,-. In de loop van de afgelopen jaren zijn er 
verschillen gekomen in de bedragen die de sponsoren betalen. We proberen dit nu zoveel mogelijk 
op één lijn te krijgen.  
Er zijn sponsors die voor meerdere jaren sponsorgeld hebben overgemaakt. Dit geld is wel in dit 
boekjaar ingeboekt, maar wordt pas later uitgegeven.  
  
Een keer per jaar wordt er door een afvaardiging van het bestuur een reis gemaakt naar Zuid-Afrika 
om te zien hoe de gelden besteed worden en om de voortgang te bespreken. Voor deze reis zijn in 
2017 geen kosten bij Ikusasa gedeclareerd. 
De sponsorgelden zijn aftrekbaar van de belasting. (Nadere toelichting bij Donaties) 
  
Donaties 
In 2017 zijn totaal 6 collectes gehouden bij de Koningskerk en de Rank; ook de collecte van december 
2016 is in het jaar 2017 gestort en meegerekend bij de donaties van 2017. Voor deze collectes was 
van te voren een concreet doel besproken waarover de kerkgemeente is geïnformeerd (bijvoorbeeld 
court packs of een bijdrage aan de bus voor CTC). 
Diverse sponsors of andere donateurs maken giften over met de mededeling dat dit naar eigen 
inzicht besteed kan worden. 
Tijdens de reis van de voorzitter van Ikusasa naar Zuid-Afrika en door middel van tussentijds overleg 
met de Zuid-Afrikaanse partners wordt bepaald waaraan deze gelden besteed kunnen gaan worden. 
Door het bestuur is een algemene prioritering gemaakt voor het besteden van extra giften; het direct 
sponsoren van kinderen zodat zij de mogelijkheid hebben om een opleiding te volgen heeft de 
hoogste prioriteit.  
Ikusasa is een ANBI-erkende stichting waardoor giften aan Ikusasa aftrekbaar zijn van de belasting. 
Op de site van de Belastingdienst is in het ANBI-register de bevestiging hiervan te zien. 
(http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi ) 
  
 
UITGAVEN 
  
MES 
MES is de partner in Zuid-Afrika die voor Ikusasa de aanschaf en betaling regelt van de 
schooluniformen en schoolmaterialen voor kinderen uit Zuid-Afrika. In een gedetailleerde 
betalingsbrief aan MES wordt aangegeven welke bedragen aan welke organisaties kunnen worden 
overgemaakt, afhankelijk van het aantal kinderen dat in het Ikusasa project is geregistreerd.  
Ook de sponsorbijdragen voor het CTC met betrekking tot de transportkosten worden via MES 
overgemaakt naar Zuid-Afrika en door MES doorgezet naar CTC. 
Naast de kosten voor schooluniformen en schoolmaterialen is er een extra schenking geweest voor 
het CTC om het mogelijk te maken een nieuwe schoolbus aan te schaffen. Verder zijn een aantal 
projecten gesteund zoals schoolkampen en courtpacks.  
 

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi


Bankkosten  
Kosten die door de Rabobank in rekening gebracht worden voor het hebben en gebruiken van een 
account. De Rabobank heeft voor stichtingen een speciaal tarief voor een zakelijke rekening, waarbij 
een deel van de variabele kosten tot een bedrag van € 25,- per maand door de Rabobank wordt 
betaald. Wel moeten de vaste kosten voor deze rekening maandelijks worden betaald. Er zijn 
momenteel 2 actieve bankpassen (voor de voorzitter en de penningmeester) waarvoor kosten in 
rekening worden gebracht.  
Voor overmaking naar Zuid-Afrika moeten extra kosten betaald worden, deze kosten neemt Ikusasa 
voor haar rekening. 
 
Overige kosten  
Dit zijn o.a. kopieer- en verzendkosten van de Ikusasakrant aan sponsors die geen computer ter 
beschikking hebben en de verzendkosten van de informatie van de kinderen, die 1x per jaar naar de 
sponsors wordt gestuurd. Ikusasa streeft ernaar zoveel mogelijk communicatie digitaal te versturen, 
zowel naar de sponsors in Nederland als naar de deelnemende organisaties in Zuid-Afrika. Hierdoor 
wordt zo min mogelijk papier gebruikt, en kunnen ook de kosten zo laag mogelijk gehouden worden. 
Onder overige kosten is ook opgenomen de retour betaling aan de donateur van een bedrag dat in 
een eerder jaar was overgemaakt voor een specifiek doel in Zuid-Afrika dat niet meer actueel is.  
  
Saldo 
Er is een positief saldo op de lopende rekening en de spaarrekening. Dit bedrag staat deels als 
reserve voor onverwachte onkosten. Het is met name van belang om bij het wegvallen van een 
sponsor toch het betreffende kind zijn/haar opleiding te kunnen laten afmaken. Er zijn sponsors die 
voor meerdere jaren sponsorgeld hebben overgemaakt, dit geld is wel in dit boekjaar ingeboekt. 
Ook is aan het eind van 2017 nog een aantal grote giften gedoneerd die pas in 2018 zullen worden 
overgemaakt naar Zuid-Afrika. 
Omdat de reserves te hoog zijn opgelopen besteden we jaarlijks een deel van deze reserves aan extra 
projecten in Zuid-Afrika.  Dit is terug te zien in de vermindering van het totale vermogen met 
€1429,12 (lopende rekening plus spaarrekening).  


