JAARVERSLAG 2017
In dit jaarverslag beschrijven we kort wat er het afgelopen jaar gebeurd is binnen de
organisatie. We bespreken achtereenvolgens de accenten die we beleidsmatig gelegd
hebben, onze PR-activiteiten, het jaarlijkse werkbezoek in Johannesburg, en onze
speerpunten voor het volgende jaar.
Bestuurssamenstelling 31 december 2017:
Marika de Boo - voorzitter
Wilma Pellekaan - penningmeester
Arina Oorburg- secretaris
Coby Boere - algemeen bestuurslid
Coos Smeding - algemeen bestuurslid
Sander Schinkelshoek heeft begin 2017 het bestuur verlaten. Wilma Pellekaan kwam in juni
in het bestuur, zij heeft het penningmeesterschap van Coos overgenomen. Coos blijft als
algemeen bestuurslid voor de Stichting actief.
In 2017 heeft het bestuur van stichting Ikusasa vijf maal vergaderd. De volgende vergaderen beleidspunten zijn aan de orde gekomen:
Op financieel gebied zijn er afspraken gemaakt, o.a.:
• Financiële afspraken tussen MES en Ikusasa. MES wil graag dat er in november
meer dan 50% van het sponsorgeld wordt overgemaakt, omdat men dan alle
schoolspullen moet kopen. Dit punt wordt in januari 2018 besproken met MES.
• De administratiekosten, die tot op heden door de sponsors vrijwillig werden betaald,
zijn per 01-01-2017 verplicht.
• Er wordt een financieel plan opgesteld om te beslissen wat we met alle giften gaan
doen. Dit financiële plan bestaat uit een prioriteitenlijstje. In maart en oktober wordt er
besloten waar we het dan op onze rekening binnengekomen geld aan zullen
besteden. Het lijstje bestaat uit: 1. Sponsoring kind
2. Kampen Joshua van MES.
3. Court packs / MES aanvragen voor
4. Arbeidstherapie CTC
5. Bus kosten CTC
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.
• Zo is er dit jaar gevraagd om financieel bij te dragen aan de aanschaf van een andere
schoolbus. Hiervoor werd in november de algemene giften aan Stichting Ikusasa, van
€8500,00, overgemaakt aan het CTC. Ook wil het CTC graag een structurele bijdrage
van R500,- (€32,-) per maand voor het vervoer van de kinderen uit de
plakkerskampen. Dit punt wordt in januari 2018 besproken.
• We besluiten ieder jaar om een deel van onze reserves uit te geven aan een extra
cadeau voor de kinderen in het project. Dit jaar is dat een handdoeken set.
Dit jaar hebben we ons beleid rondom privacy wetgeving verder aangepast en in nauwe
samenwerking met MES hebben we onze werkzaamheden op papier gezet. Op deze manier
is het voor alle partijen duidelijk wat er gebeurt met de gegevens die over en weer
uitgewisseld worden. Dit betekent ook dat met ingang van dit jaar alle ouders van kinderen in
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het project en toestemmingsbrief ondertekenen waarin staat welke gegevens opgevraagd
worden en wat daarmee gedaan wordt.
Over het kinderaantal is er een nieuw besluit genomen: Afgesproken was dat Ikusasa
maximaal 225 kinderen zou sponsoren. Het is van belang dat het sponsorbestand wordt
“verjongd”. We besluiten een marge aan te houden van minimaal 200 en maximaal 250
kinderen. Idealer zou 200 zijn, maar in dit digitale tijdperk zou 250 ook moeten kunnen.
Als bestuur besteden we veel tijd aan het optimaliseren van de samenwerking met onze
partners in Johannesburg. Dit jaar kwam onder andere de urenspecificatie van de
maatschappelijk werkers bij MES aan de orde en de overname van het shelter Siphumelele.
Dit jaar hebben we ons PR-beleid kritisch bekeken en daarin een paar keuzes gemaakt die
voor ons beter werkbaar zijn. Zo is besloten dat :
• De Ikusasakrant driemaal per jaar gaat verschijnen, i.p.v. viermaal.
• In overleg met een sponsor hebben we besloten jaarlijks een vast bedrag opzij te
zetten voor folders/tegemoetkoming kosten werkbezoek voor bestuurslid en MES
(chauffeurs en benzine kosten)
Werkbezoek Zuid Afrika: We besluiten voortaan één “opvolgdag” in te plannen met de
maatschappelijk werker, waarbij we het ene jaar opvolgen in Soweto en het andere jaar in
Johannesburg. Tijdens de opvolgdag proberen we de kinderen te bezoeken die er niet waren
op de uitdeeldagen.
Speerpunten 2018:
• Nieuw beleidsplan schrijven.
Na wisselingen in het bestuur heeft het bestuur in eerste instantie zorg gedragen voor
een goede administratieve en financiële afhandeling van de activiteiten. Verder is
veel aandacht besteed aan de intensivering van de contacten met de Zuid-Afrikaanse
partners. De plannen voor de langere termijn zullen worden vormgegeven in een
nieuw beleidsplan.
• Website vernieuwen. De oude website was niet gemakkelijk zelf te onderhouden en
content management systeem was verouderd.
In 2017 zaten er 238 kinderen in het project, waarvan 52 kinderen van het CTC, 20 kinderen
van St Peters en 4 kinderen van Siphumelele. De rest van de kinderen wordt via MES
gesponsord.
Alle kinderen hebben een sponsor. Ikusasa heeft 143 sponsoren, die kinderen sponsoren en
een aantal trouwe donateurs, die regelmatig geld doneren.
Financieel was 2017 een goed jaar, een beknopt overzicht hiervan is te zien in het financieel
jaarverslag.

Namens het bestuur,
Arina Oorburg, secretaris
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