Financiële verantwoording Stichting Ikusasa 2019
In dit financieel jaarverslag vindt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het jaar 2019. 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.
2019

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
totaal

Inkomsten
Sponsors

Donaties

Uitgaven
MES, CTC,
etc

Overig

€1757.69
€2682.69
€519.44
€1938.69
€876.44
€264.44
€1001.19
€236.44
€814.19
€9441.44
€4314.19
€2318.94

€1690.28
€1295.00
€1545.00
€1904.32
€1782.45
€1045.00
€1478.92
€9811.00
€3538.10
€1070.00
€2120.00
€2901.70

€ 2.87 (rente)

€26165.78

€30181.77

€ 2.87

€21398.00

€27216.00
€48614.00

Bankkosten

Overige
kosten
€16.10
€91.501
€16.35
€16.35
€1006.842
€16.35
€ 7.05
€371.753
€31.60
€37.75
€35.004
€10.35
€16.37
€16.35
€16.35
€41.35
€5.015

€242.32

€1510.30

Tabel 1. Inkomsten en uitgaven van Stichting Ikusasa in 2019 per maand (1. Externe harde schijf + foto’s voor
de kinderen in Zuid-Afrika; 2. Onkostenvergoeding reis Zuid-Afrika + abonnement website,
3.Onderhoudscontract website, kosten folders en onkosten beurs, 4. Kraam Mandela dag, 5. Kosten
domeinnaam)

Inkomsten
Sponsors

Donaties
- collectes
- overige
donaties
Rente
Totaal in

Uitgaven
€26165.78

MES, CTC, etc (*)
- sponsorkinderen
- diverse kampen
- Joshua’s
- studiegeld Tebza
- overige projecten

€48614.00
€28033.00
€5000.00
€4000.00
€5393.00
€6188.00

Bankkosten

€242.32

€1548.52
€28633.25
€ 2.87
€56350.42

Overige kosten
Totaal uit

Verschil in-uit
Tabel 2. Inkomsten en uitgaven van Stichting Ikusasa in 2019 (*) zie verantwoording uitgaven in tabel 3.

€1510.30
€50366.62
+ €5983.80

Organisatie

Doel

Periode

Bedrag

CTC

Transportkosten kinderen
Transportkosten kinderen
Educatief speelgoed
Buitenmeubilair
Diversen
Totaal

Juni 2019
November 2019

€4000
€3563
€461
€1126
€55

Sponsorkinderen
Managementbijdrage
Onkosten bezoek Ikusasa bestuur
Laptop Keketso
Studiegeld Tebza (gefinancierd door
St. SR te B)
Sponsorkinderen
Organisatie uitdeeldag 2019
Laptop Meriam
Cadeau voor medewerkers MES
Totaal

Juni 2019

€4740
€880
€250
€390
€5393

November 2019

€12780
€1500
€430
€941

Sponsorkinderen

Juni 2019

€540

November 2019

€205
€1530
€276

MES

St Peters /
Lufunonihuis

Bookvouchers 2018
Sponsorkinderen
Bookvoucher kinderen + cadeau
moeders
Totaal
Joshua’s

School camps
Accommodatie, onderhoud en
training van 3 Joshua’s (gefinancierd
door St. SR te B)
Fotocopier
Totaal

€9205

€27304

€2551
Juni 2019
November 2019

€5000
€4000

€554
€9554

Totaal 2019

€48614

Tabel 3. Verantwoording van uitgaven van Stichting Ikusasa 2019

Saldo
Lopende rekening
Spaarrekening
Totaal

31-12-2018
€10847.83
€20698.88
€31546.71

31-12-2019
€16828.76
€20701.75
€37530.51

Tabel 4. Saldo lopende rekening en spaarrekening van Stichting Ikusasa in 2019

Verschil
€5980.93
€ 2.87
+ €5983.80

Toelichting op de financiële verantwoording Stichting Ikusasa 2019
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, vanaf 2018 geldt dit
jaarbedrag ook voor de kinderen van CTC. Bij navraag tijdens het werkbezoek van het bestuur bleek
namelijk dat de kosten van transport veel hoger liggen dan de € 110,- die eerder werd gehanteerd.
Daarom is ervoor gekozen om alle jaarbedragen gelijk te stellen op € 125,- per jaar.
Er zijn sponsors die voor meerdere jaren sponsorgeld hebben overgemaakt. Dit geld is wel in dit
boekjaar ingeboekt, maar wordt pas later uitgegeven. Ook zijn er sponsors die aan het eind van 2019
nog niet hebben betaald, zij hebben nogmaals een herinnering gekregen. Deze bedragen zijn vanuit
de reserves voorgeschoten.
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.
De sponsorgelden zijn aftrekbaar van de belasting. (Nadere toelichting bij Donaties)
Donaties
In 2019 zijn totaal 5 collectes gehouden bij de Koningskerk en de Rank. Voor deze collectes was van
tevoren een concreet doel besproken waarover de kerkgemeente is geïnformeerd (bijvoorbeeld
steun aan de Joshua’s of educatief materiaal voor het CTC). Ook is een aantal collectes besteed aan
Ikusasa algemeen.
In 2019 is ook een collecte gehouden in de Protestantse gemeente Grave; hiervan is €125,- besteed
aan sponsoring van een van de kinderen van het CTC. De kerkelijke gemeente Grave heeft een potje
neergezet waarmee de sponsoring van dit kind jaarlijks gefinancierd zal worden.
Diverse sponsors of andere donateurs maken (periodieke) giften over met de mededeling dat dit
naar eigen inzicht besteed kan worden.
In 2019 hebben we als bestuur, in samenspraak met onze Zuid-Afrikaanse partners, in een begroting
een aantal vaste posten gedefinieerd die de komende jaren gefinancierd zullen worden. Op deze
manier hebben de Zuid-Afrikaanse partners meer zekerheid voor de middellange termijn.
Zo is er een bedrag van €5000 begroot voor de Kampen en €4000 voor de Joshua’s. De post
Studiebeurzen heeft nog nadere invulling nodig in overleg met de Zuid-Afrikaanse partners. Daarom
is besloten het bedrag van €5000 dat hiervoor begroot is nog niet uit te geven in 2019 maar te
reserveren voor 2020. Daarnaast is er een crisispot van €2000 waaruit voor crisissituaties kan worden
geput. Hieruit zijn bijvoorbeeld schoenen voor 2 kinderen van CTC betaald, evenals een laptop voor
een van de voormalige Ikusasa kinderen die voor haar vervolgstudie een laptop nodig had. Ook is een
laptop aangeschaft voor een van de medewerkers van MES.
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 crisispot en de overige gelden besteed
kunnen worden.
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.
Vanaf 2018 wordt in november al 75% van de sponsorbijdrage voor het volgende schooljaar
overgemaakt, en in mei/juni de resterende 25%. De grootste kosten worden namelijk door MES
gemaakt in januari bij de aanschaf van de schooluniformen en de schoolmaterialen.
In overleg met de partners in Zuid-Afrika is ervoor gekozen om een “funday” te organiseren om te
zorgen dat de kinderen tijdens het uitdelen van de pakketten en de post uit Nederland een gezellige
dag hebben waarbij zij ook een maaltijd krijgen. De kosten voor deze “funday” tijdens de uitdeeldag
in 2020 zijn al in 2019 overgemaakt. Daarnaast is een onkostenvergoeding voor MES betaald om de
onkosten tijdens het bezoek van ons bestuur te vergoeden; denk daarbij aan transportkosten en
gezamenlijke lunch.
Om de medewerkers van MES een hart onder de riem te steken voor hun goede werk in Zuid-Afrika
hebben we een bijdrage geleverd voor een cadeautje voor alle medewerkers van MES ter
gelegenheid van de installatie van de nieuwe CEO van MES Leona Pienaar. Alle medewerkers hebben
een t-shirt gekregen bedrukt door de Joshua’s (zie onze eerdere gift voor een machine en materiaal
voor bedrukken van kleding).
CTC
De sponsorbijdrage voor de CTC kinderen wordt gebruikt voor de transportkosten.
Naast deze transportkosten is er een extra schenking gedaan aan CTC voor de aanschaf van educatief
materiaal en voor buitenmeubilair (picknicktafels en parasols).
Joshua’s
Het Joshua project is een project om jongeren tussen de 17 en 23 jaar een stukje extra “bagage” mee
te geven voor de rest van hun leven. Door middel van een jaar vol trainingen en cursussen, met
daarnaast vrijwilligerswerk in de kinderopvang, vakantieprogramma’s, maaltijden verzorgen, kunst
en cultuur, worden de jongeren klaargestoomd voor een volgende stap in hun leven. Bevorderen van
nieuw leiderschap in Zuid-Afrika en bewustwording van de jongeren van hun mogelijkheden voor de
toekomst staan centraal.
Ikusasa steunde in 2019 vanuit algemene giften de vakantiekampen die de Joshua’s organiseren voor
kinderen, zoals vastgelegd in onze begroting. Verder is er een bijdrage geleverd om een nieuw
kopieerapparaat te kunnen aanschaffen.
Daarnaast heeft St SR te B via Ikusasa ook in 2019 een donatie gedaan om 3 Joshua’s een jaar op te
leiden en te onderhouden. Tevens is door hen het studiegeld van Tebza (een van de voormalige
Joshua’s) voor 2019 en 2020 betaald.
Bankkosten
Dit zijn 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. De bankkosten zijn wat wisselend per maand als gevolg van een foutieve
berekening door de bank, die in een latere maand hersteld is. Over het gehele jaar gerekend kloppen
de bankkosten.
In 2019 is contact gelegd met een andere valutabroker nadat eerdere contacten zijn afgeketst op het
feit dat een lijst met donateurs zou moeten worden aangeleverd. Omdat er wel financiële voordelen
lijken te zijn (met name lagere kosten en gunstiger wisselkoersen), is het plan om in 2020 via deze
valutabroker INTFL Stone de overboekingen naar Zuid-Afrika te laten plaats vinden.
Overige kosten
Er is een onkostenvergoeding verstrekt aan de bestuursleden van Ikusasa die in januari 2019 in ZuidAfrika zijn geweest om met de Zuid-Afrikaanse partners te spreken over de onderlinge
samenwerking, over de financiële verantwoording door de Zuid-Afrikaanse partners en over de
wensen voor ondersteuning in de toekomst. Deze onkostenvergoeding is betaald vanuit een donatie
die specifiek voor deze reis is gedaan.
Overige kosten hebben verder met name betrekking op de kosten van het beheer van de website,
het drukken van folders, de aanschaf van een externe harde schijf voor de opslag van de foto’s die
elk jaar van alle kinderen worden gemaakt. Ook de kosten van het afdrukken van deze foto’s die bij
de uitdeeldag aan de kinderen worden gegeven valt onder de overige kosten.
Ook heeft de voorzitter deelgenomen aan een Mandela Day in het kader van verdere promotie van
de stichting Ikusasa. Deze dag heeft in ieder geval een nieuwe sponsor opgeleverd.
Er is een jaarlijkse gift van € 400,- voor kantoorkosten die voor deze uitgaven is gebruikt. In verband
met de aanpassing en beveiliging van de website en de mailadressen is dit bedrag in 2019 licht
overschreden.
Saldo
Er is een positief saldo op 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 draagt bij aan dit positieve saldo.
We hebben als bestuur afgesproken dat we een minimum reservebedrag hanteren van €10 000.
Echter we zien dat de reserves het afgelopen jaar alleen maar zijn toegenomen; dit heeft met name
te maken met het feit dat we een bedrag van €5 000 hebben gereserveerd voor studiekosten, maar
deze nog niet hebben uitgegeven omdat hier nog verdere afspraken over moeten worden gemaakt.
Dit bedrag zal op een later moment naar Zuid-Afrika worden overgemaakt.

