JAARVERSLAG 2019
In dit jaarverslag wordt kort beschreven wat het bestuur van Stichting Ikusasa in 2019 heeft gedaan.
We beschrijven beleidsmatige punten, de PR-activiteiten, het jaarlijkse werkbezoek in
Johannesburg, en de eventuele speerpunten voor het volgende jaar.
Bestuurssamenstelling tussen 31 december 2018 en 31 december 2019:
Marika de Boo - voorzitter
Wilma Pellekaan - penningmeester
Arina Oorburg- secretaris
Coos Smeding - algemeen bestuurslid
Coby Boere - algemeen bestuurslid
In 2019 heeft het bestuur van stichting Ikusasa viermaal vergaderd.
Beleidsmatig zijn de volgende punten besproken en uitgewerkt:
Er is een nieuw beleidsplan voor de jaren 2019-2022 geschreven. In dit beleidsplan verwoordt
het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten voor deze periode.
Het bestuur had in 2018 al een maximum gesteld op 250 individuele sponsorkinderen, maar
omdat er jaarlijks meer geld binnenkomt, hebben we in onze begroting een aantal extra vaste
doelen opgenomen, naast de individuele sponsoring. Deze zijn gekozen in samenspraak met
onze Zuid-Afrikaanse partners. Hiermee kunnen we als stichting toekomstige sponsoren meer
keuze geven in de sponsormogelijkheden. Ook moet het zorgen voor meer zekerheid aan onze
partners in Zuid-Afrika. Zij hebben aangegeven dat zij graag voor een langere periode willen
weten waar ze op kunnen rekenen (minimaal 3 jaar).
De 5 structurele (extra) doelen zijn:
- Kampen en uitjes voor de kinderen.
- Joshua’s
- Studiebeurzen
- Crisisgevallen
- Kleine projecten en overige kosten.
Op basis van bovengenoemd beleidsplan is ook een begroting opgesteld voor de jaren 20192022.
Daarnaast is er in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
onderzocht door het bestuur hoe wij handelen waar het gaat om privacygevoelige informatie.
We hebben ons handelen waar nodig aangepast en dit vastgelegd in een privacy-protocol.
Bovengenoemde documenten zijn te vinden op de website van Ikusasa.
In de sponsorovereenkomst wordt niet meer aangegeven hoe lang Ikusasa denkt dat een kind
sponsoring nodig heeft. De sponsor gaat in principe een verbintenis aan voor de tijd dat een
kind in het Ikusasa-project zit, mits de sponsor daartoe in staat is. In de praktijk was het in de
meeste gevallen al zo dat een sponsor zich verbond totdat een kind uit het project ging, maar
soms gaf dit aanleiding tot verwarring. Nu is hierover meer duidelijkheid gekomen.
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MES mag naar eigen inzicht het sponsorgeld ook besteden aan schoolkosten, i.p.v.
schoolbenodigdheden.
Op financieel gebied zijn er een aantal afspraken gemaakt, zoals:
Om bankkosten te besparen zal vanaf 2020 tweemaal per jaar het geld naar ZuidAfrika via valutabrooker INTL FCStone worden overgemaakt.
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.
• Er is geld overgemaakt naar het CTC voor drie picknicktafels met parasol (via Stichting Het
Ankerfonds), educatief spelmateriaal (via collecte Koningskerk) en drie airco’s (via Bisschop
Beckers Stichting).
• De medewerkers van MES en St. Peters hebben een gift is gekregen, waarmee we onze
waardering uit spreken voor hun werkzaamheden.
Marketing
Bestuursleden hebben aan een aantal activiteiten deelgenomen om Stichting Ikusasa te promoten,
o.a. met een informatiestand n.a.v. de Mandela-dag in Soest, presentaties in de Koningskerk in
Rotterdam, De Rank in Nieuwegein en de Protestantse kerk in Grave. Ook dit jaar heeft het gehele
bestuur drie dagen met een stand op de scheepvaartbeurs Maritime Industry in Gorinchem gestaan.
Het was de laatste keer dat Stichting Ikusasa met een stand op deze beurs heeft gestaan. Met het
vertrek uit het bestuur van Coby in 2020, die voorgaande jaren de stand drie dagen kon bemannen
en het steeds duurder worden van een stand hebben we besloten dat de kosten van het huren van
een stand en de tijdsinvestering niet meer opwegen tegen de inkomsten.
Bezoek Zuid-Afrika
In januari 2019 zijn twee bestuursleden naar Johannesburg geweest om de kinderen en
samenwerkingspartners te bezoeken. Bijna alle kinderen zijn gezien en er zijn foto’s van hen
genomen voor de sponsoren. Ook zijn er fijne ontmoetingen geweest met de
samenwerkingspartners en hebben we met elkaar gemaakte afspraken besproken of nieuwe
afspraken gemaakt.
Speerpunten voor 2020:
• Coby Boere zal het bestuur na ruim 13 jaar in juni 2020 verlaten.
In de statuten staat vermeld dat het bestuur uit minimaal 3 leden moet bestaan; er zijn nu 4
leden over dus dit is voldoende om als bestuur door te gaan. Er wordt wel gezocht naar een
nieuw bestuurslid om het bestuur te versterken.
• In overleg met MES een verdere invulling geven aan de studiebeurzenpot.
In 2019 zaten er 222 kinderen in het project, waarvan 62 kinderen van het CTC en 18 kinderen van
St Peters. De overige 142 kinderen worden via MES gesponsord. Alle kinderen die aan het begin
van het jaar waren aangemeld hebben een sponsor gekregen. Aan het eind van het jaar stonden er
nog zeven kinderen op de wachtlijst, die later in het jaar werden aangemeld.
Ikusasa heeft 137 sponsoren en een groot aantal trouwe donateurs die regelmatig geld doneren.
Gelukkig was ook 2019 financieel weer een goed jaar, waardoor er weer extra geld naar Zuid-Afrika
overgemaakt kon worden. Een overzicht hiervan is te zien in het financieel jaarverslag.
Namens het bestuur,
Arina Oorburg, secretaris
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