JAARVERSLAG 2018
In dit jaarverslag beschrijven we kort wat er het afgelopen jaar gebeurd is binnen onze
stichting. We bespreken de accenten die we beleidsmatig gelegd hebben, onze PRactiviteiten, het jaarlijkse werkbezoek in Johannesburg, en onze speerpunten voor het
volgende jaar.
Bestuurssamenstelling 31 december 2018:
Marika de Boo - voorzitter
Wilma Pellekaan - penningmeester
Arina Oorburg- secretaris
Coby Boere - algemeen bestuurslid
Coos Smeding - algemeen bestuurslid
In 2018 heeft het bestuur van stichting Ikusasa vier maal vergaderd.
De volgende vergader- en beleidspunten zijn aan de orde gekomen:
Op financieel gebied zijn er afspraken gemaakt, o.a.
• Met ingang van november 2018 wordt ieder jaar in november 75% van het
sponsorgeld aan MES betaald en in april 25 %, dit was 50-50. Dit op verzoek van
MES die de meeste kosten aan het begin van het schooljaar maken (januari).
• Het CTC krijgt voor de nieuwe kinderen, die vóór mei een sponsor hebben, in mei
100% van het sponsorgeld betaald.
• Vanaf 2018 moeten nieuwe sponsoren voor CTC-kinderen ook €125,00 betalen (dit
was €115,00). Aan alle sponsors met CTC-kinderen is gevraagd of ze hun bijdrage
willen verhogen. Dit is op vrijwillige basis.
• Zolang de maandelijkse donaties van €1000,00 van een vaste donateur blijven, zal er
jaarlijks €1000,00 vergoeding betaald worden aan de vertegenwoordiger die naar
Zuid-Afrika gaat om het project te bezoeken. Dit is in overleg met de betreffende
sponsor besloten
• Jaarlijks zal er €250,00 uit de algemene middelen betaald worden aan MES, in
verband met de onkosten die MES maakt aan het bezoek van de vertegenwoordiger
van Ikusasa.
Het bestuur heeft zich georiënteerd om het geld naar Zuid-Afrika over te maken via een
valutabrooker. Het geld wordt dan naar een Nederlandse bankrekening overgemaakt en
daarvandaan doorgestort naar MES. Omdat de valutabroker grote bedragen overmaakt naar
buitenlandse banken kan men een gunstige koers hanteren. Het is zeker een aantrekkelijke
optie, maar de eerste valutabroker wil een lijst met namen van de sponsoren. Dit is voor
Ikusasa geen optie, er is nu overleg met een andere valutabroker. Wel heeft het bestuur
besloten alleen SPOT transacties (dus directe transacties) te doen, en niet te speculeren met
het geld van de stichting.
Ieder jaar zijn er extra verzoeken voor eenmalige sponsoring die we binnen het bestuur
bespreken en waar we, afhankelijk van de financiële middelen, op in gaan.
• Voor de BSO van MES Kempton Park heeft Ikusasa €2000,00 (waarvan €1000,00
van Stichting Het Ankerfonds) overgemaakt voor verbouwing van het buitenterrein.
• Het CTC heeft een bedrag van €5500,00 gekregen voor de bouw van een netbalveld
op het schoolterrein.
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•

Er is een bedrag van €10.967,00 overgemaakt aan MES voor kampen en uitjes voor
kinderen en jongeren.

In plaats van een cadeautje voor alle individuele kinderen zal Ikusasa een bedrag per kind
overmaken aan MES, waarvoor medewerkers van MES een spelletjes dag met eten en
drinken zal organiseren op de uitdeeldagen, tijdens het bezoek van Ikusasa aan
Johannesburg
Ook het CTC krijgt vanaf dit jaar een algemeen cadeau i.p.v. voor ieder “Ikusasa-kind” een
cadeautje, zodat de “niet-Ikusasa”- kinderen er ook profijt van hebben. In 2018 kreeg het
CTC geld voor de aanschaf van overkapping en afdekzeil voor de zandbak.
De kinderen van St. Peters krijgen een voucher voor de aanschaf van een leesboek.
Het Siphumelele shelter is gesloten. Voor alle kinderen is een passende plek gevonden.
Dit jaar heeft Ikusasa haar partners in Zuid-Afrika gevraagd om met een voorstel te komen
welke projecten Ikusasa (naast sponsoring van kinderen) structureel kan ondersteunen. Er is
een aantal voorstellen aan Ikusasa gestuurd. Na het werkbezoek van bestuursleden aan
Zuid-Afrika zal een begroting voor een langere periode gemaakt worden.
Een andere stichting heeft toegezegd om via Ikusasa drie Joshua’s te ondersteunen à
€1325,00 p.p. Een Joshua is een jongere die een tussenjaar doet bij MES. Dit jaar staat in
het teken van persoonlijke ontwikkeling en het doen van vrijwilligerswerk bij MES.
Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht
geworden. Daarom zal iedere keer bij het verzenden van de Ikusasakrant een stukje in de
begeleidende mail staan dat mensen aan kunnen geven dat ze geen post meer van Ikusasa
willen ontvangen en dat we de gegevens uit ons bestand zullen verwijderen. Een
uitgebreidere privacyverklaring zal worden opgenomen in het beleidsplan.
De website van Stichting Ikusasa is vernieuwd, waardoor het nu werkbaar is voor het bestuur
om de site zelf te onderhouden. Ook de “hosting” van de site is verhuisd naar een ander
bedrijf.
Stichting Ikusasa heeft dit jaar wederom drie dagen met een stand op de beurs Maritime
Industry gestaan, deze stand is gesponsord door Bunkerstation Anton van Megen.
Daarnaast heeft een bestuurslid een dag met een informatiestand gestaan op een
symposium in Brummen n.a.v. de Mandela-dag
Speerpunten 2019:
• Maken van een financieel plan voor de komende drie jaar.
Hierin zal worden beschreven waaraan de binnengekomen extra donaties zullen
worden besteed.
• Nieuw beleidsplan schrijven.
Dit punt stond vorig jaar ook al op de planning. Maar in verband met mogelijke
veranderingen in het beleid op welke wijze Ikusasa extra donaties zal gaan besteden,
zal het maken van een nieuw beleidsplan uitgesteld worden. Ook zal er in het nieuwe
beleidsplan een hoofdstuk over privacy worden opgenomen.
In 2018 zaten er 217 kinderen in het project, waarvan 51 kinderen van het CTC, 20 kinderen
van St Peters en 4 kinderen van Siphumelele. De overige 142 kinderen worden via MES
gesponsord. Niet alle kinderen hebben een sponsor gekregen in 2018, er stonden aan het
eind van het jaar nog 11 kinderen op de wachtlijst .
Ikusasa heeft 142 sponsoren, die kinderen sponsoren en een aantal trouwe donateurs, die
regelmatig geld doneren.
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Financieel was 2018 een goed jaar, waarin een flink extra bedrag vanuit de financiële
reserves is gebruikt om de kampen van MES te ondersteunen. Een overzicht hiervan is te
zien in het financieel jaarverslag.

Namens het bestuur,
Arina Oorburg, secretaris

3

