
 

Financiële verantwoording Stichting Ikusasa 2021 

In dit financieel jaarverslag vindt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het jaar 2021.  

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.  

 

Inkomsten   Uitgaven   

Sponsors  € 28814,28  MES, CTC, St Peters 
en Joshua’s (*) 
  

 € 67640,00 

Donaties  algemeen   €  21954,04 
 

Bankkosten  € 204,66  

Donaties specifiek 
- Reiskosten 
- Joshua’s 
- Studiebeurzen 
- Kantoorkosten 
- Ankerfonds 
- Bisschop 

Beckersfonds 
- overig 

 

 
1000,00 
3975,00 
3340,00 
1000,00 
1500,00 

11600,00 
 

995,00 

€ 23410,00  Overige kosten 
- Kosten mbt 

website 
- Aanvraag VOG 
- Overige 

kosten 

 
153,85 

 
41,35 
26,95 

€  222,15 

Rente  € 2,07     

 
Totaal in 

  
€ 74180,39  

 
Totaal uit 

  
€  68066,81 

 
Verschil in-uit 

 
+ € 6113,58  

Tabel 1. Inkomsten en uitgaven van Stichting Ikusasa in 2021 (*) zie verantwoording uitgaven in tabel 2. 

  



Organisatie Doel Periode Bedrag 
MES Sponsorkinderen Mei 2021 5160 
 Sponsorkinderen November 2021 13050 
 Managementbijdrage  920 
 Extra gift ipv bezoek Ikusasa bestuur   250 
 Organisatie uitdeeldag 2021  1500 
 Extra gift voor “urgent needs MES”  7000 
 Womens day  200 
 Extra gift van een specifieke sponsor  950 
    
 Kampen   
 School camps  5000 
    
 Studiebeurzen   
 Laptop Abel  850 
 Studiegeld Tebza en Patience 

(gefinancierd door St. SR te B) 
 3340 

 Studie Nonsikelelo  1070 
 Music agent Desire  112 
    
 Joshua’s   
 Accommodatie, onderhoud en 

training van 3 Joshua’s (gefinancierd 
door St. SR te B) 

 4000 

    
 Totaal  €  43402 
    
CTC Transportkosten kinderen Mei 2021 5250 
 Transportkosten kinderen November 2021 2938 
 Bouw klaslokalen (donatie Bisschop 

Beckers stichting) 
 11600 

 Tablets  2500 
    
 Totaal  € 22288  
    
St Peters  Sponsorkinderen Mei 2021 450 
 Sponsorkinderen November 2021 1350 
 Bookvouchers  150 
    
    
 Totaal  € 1950  
    

Totaal 2021   € 67640  

Tabel 2. Verantwoording van uitgaven van Stichting Ikusasa 2021 

 

 

 



Saldo 31-12-2020 31-12-2021 Verschil 

Lopende rekening € 19868,99 € 25980,50 € 6111,51 
Spaarrekening € 20703,82 € 20705,89 €  2,07 

Totaal € 40572,81 € 46686,39 + € 6113,58 
Tabel 3. Saldo lopende rekening en spaarrekening van Stichting Ikusasa in 2021 

 

 

  



Toelichting op de financiële verantwoording Stichting Ikusasa 2021 

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.   
Het sponsorbedrag is € 125,- per jaar. De meeste sponsors betalen eenmaal per jaar hun 
sponsorbijdrage, ook zijn er sponsors die per maand, kwartaal of half jaar betalen.  
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 2021 
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. Helaas is dat in 2021 
niet mogelijk geweest door de Corona situatie. Er is in overleg met een specifieke sponsor geld 
beschikbaar voor de reis, dit bedrag is dit jaar gebruikt voor een algemene gift aan MES (zie later bij 
uitgaven) 
De sponsorgelden zijn aftrekbaar van de belasting. (Nadere toelichting bij Donaties) 
  
Donaties 
In 2021 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 een 
specifieke leerling in een extra lastige situatie). Ook is een aantal collectes besteed aan Ikusasa 
algemeen.  
De opbrengst van collectes is dit jaar veel lager in verband met online diensten vanwege Corona. Bij 5 
collectes is totaal €363,85 opgehaald. Bij fysieke kerkdiensten werd in eerdere jaren een bedrag van 
ruim €1500 opgehaald met de collectes. Hier staat tegenover dat er naar aanleiding van de diverse 
collectes extra giften door particulieren zijn overgemaakt. Deze extra giften bedroegen ongeveer 
1400 euro. Deze zijn onderdeel van de algemene giften, of van de specifieke giften als deze aan een 
specifiek doel gekoppeld zijn. 
 
Diverse sponsors of andere donateurs maken (periodieke) giften over met de mededeling dat dit 
naar eigen inzicht besteed kan worden. 
 
Via het Ankerfonds is een verzoek voor een donatie voor laptops en tablet bij het CTC gedaan. Dit 
verzoek is gehonoreerd met een bedrag van €1500. 
Bij de Bisschop Beckers Stichting is een aanvraag voor de bouw van 2 klaslokalen bij CTC gedaan.  
Deze aanvraag is gehonoreerd met een prachtig bedrag van €11600, dit was ook het bedrag dat was 
aangevraagd voor dit doel. Het bedrag is reeds overgemaakt naar CTC, er wordt hard gewerkt om de 
lokalen af te maken.  
 
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.  
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ 
 
 
 
 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/


UITGAVEN 
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,  €4000 voor de Joshua’s en €5000 voor 
studiebeurzen. Omdat het bedrag voor de studiebeurzen van 2020 nog niet volledig was besteed was 
er in 2021 een budget van €3195,- extra beschikbaar voor studiebeurzen. Gezien de aanhoudend 
onzekere situatie vanwege Corona is echter in overleg met onze Zuid-Afrikaanse partners, ook dit 
jaar niet dit hele bedrag gebruikt. Daarom wordt een bedrag van €6275,-  doorgeschoven naar 2022.  
 
Naast deze vaste posten is er ruimte voor crisisuitgaven en overige giften.  
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. Zie hieronder per partner voor welk doel extra giften zijn overgemaakt.   
 
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. 
In november wordt 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.  
Er is een bedrag van €1500 overgemaakt voor het organiseren van een “funday” om te zorgen dat de 
kinderen tijdens het uitdelen van de pakketten een gezellige dag hebben waarbij zij ook een maaltijd 
krijgen.  
Helaas is er dit jaar geen delegatie van het bestuur naar Zuid-Afrika gereisd om de uitdeeldag bij te 
wonen en alle kinderen te zien en op de foto te zetten. De Corona situatie liet dit helaas niet toe.  
Het bedrag dat we reserveren als onkostenvergoeding voor MES voor de kosten tijdens het bezoek 
van ons bestuur is dit keer als extra gift overgemaakt.  
 
De onzekere situatie in Zuid-Afrika heeft er toe geleid dat er een aantal donateurs van MES is 
afgehaakt of hun donatie heeft verminderd. Daardoor is er een flink gat in de begroting ontstaan, en 
is het een probleem geworden om bijvoorbeeld de maatschappelijk werkers te kunnen betalen. Deze 
maatschappelijk werkers zijn enorm belangrijk, ook voor de selectie en begeleiding van de kinderen 
in het Ikusasa project. Daarom hebben we besloten om een eenmalige donatie aan MES te doen van 
€7000 voor de “urgent needs”. 
 
Tijdens het project Womensday hebben we een kleine bijdrage toegezegd om de vrouwen van MES 
een hart onder de riem te steken.  
 
Kampen 
Ikusasa steunde in 2021 vanuit algemene giften de vakantiekampen die de Joshua’s organiseren voor 
kinderen, zoals vastgelegd in onze begroting, met een bedrag van €5000. Hiermee is bijvoorbeeld het 
Sea Camp gefinancierd waarmee veel kinderen voor het eerst van hun leven de zee hebben gezien. 
Daarnaast zijn door de Corona situatie de kampen op een wat andere manier ingevuld, bijvoorbeeld 
door online activiteiten en activiteiten gericht op verdere studiekeuze. Ook is er geld uit deze pot 
gebruikt voor het maken van de eindejaarsmusical.  
 
Studiebeurzen 



Met betrekking tot de post studiebeurzen: De staf van MES maakt een selectie welke jongeren de 
meeste behoefte hebben aan financiële ondersteuning voor een vervolgstudie. Vaak betreft dit een 
bijdrage voor de inschrijfkosten voor het eerste jaar of het collegegeld voor het eerste jaar. Wanneer 
een student eenmaal gestart is met een studie zijn er meer mogelijkheden voor het verkrijgen van 
een lokale beurs. In november 2020 was al een bedrag overgemaakt voor de studie van 6 jongeren 
voor hun studie in 2021. Dit jaar waren er door de Corona situatie minder aanvragen en is alleen 
studiegeld overgemaakt voor Nonsikelelo, en een laptop voor Abel die een studie webdesigning is 
gestart. Verder is er een klein bedrag overgemaakt voor Desire om hem op weg te helpen zijn droom 
tot muzikant te kunnen verwezenlijken. Verder is door St SR te B het studiegeld van Tebza 
(voormalige Joshua) en Patience betaald.    
 
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.  
Ook dit jaar heeft St SR te B via Ikusasa een donatie gedaan om 3 Joshua’s een jaar op te leiden en te 
onderhouden.  
 
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 laptops 
en tablets (deels gefinancierd door het Ankerfonds en vanuit een collecte opbrengst). 
Door de Bisschop Beckers stichting is een aanvraag voor een bijdrage voor de bouw van een aantal 
nieuwe klaslokalen gehonoreerd; er is een bedrag van € 11600 euro overgemaakt. 
 
St Peters 
Via MES worden ook voor de kinderen van het St Peters huis schooluniformen en schoolpakketten 
aangeschaft. Omdat zij niet naar de feestelijke uitdeeldagen gaan geven we in overleg met de 
begeleiding van St Peters jaarlijks een boekenbon aan de kinderen om naar wens een boek te kunnen 
kopen. 
 
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.  
Halverwege 2020 zijn we gestart met het overboeken via de valutabroker INTFL Stone, omdat er 
financiële voordelen lijken te zijn (met name lagere kosten en gunstiger wisselkoersen). Dit zien we 
terug in een iets lagere post bankkosten; de basiskosten voor het hebben van een rekening gaan 
uiteraard wel door, de transactiekosten verbonden aan de overboekingen naar Zuid-Afrika vallen 
hierdoor weg uit de post bankkosten.  
 
Overige kosten  
Overige kosten hebben met name betrekking op de kosten van het beheer van de website en de 
aanvraag van een VOG verklaring voor ons nieuwe bestuurslid. 
Er is een jaarlijkse gift van € 400,- voor kantoorkosten die voor deze uitgaven is gebruikt.  



 
 
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 terug willen naar een reservebedrag van €10 000. Om dit 
te bereiken willen we jaarlijks €1000 euro van onze reserves uitgeven.   
Echter we zien dat de reserves het afgelopen jaar alleen maar zijn toegenomen; dit heeft onder 
andere te maken met het feit dat we door de Corona situatie in overleg met MES hebben besloten 
een bedrag van ruim € 6000 dat we hebben gereserveerd voor studiebeurzen, door te schuiven naar 
2022.  
Verder waren er op dit moment weinig concrete verzoeken van onze Zuid-Afrikaanse 
samenwerkingspartners voor financiële ondersteuning. Daarom is ook de “crisispot” niet opgemaakt. 
We hopen dat 2022 weer een jaar van nieuwe initiatieven mag worden, waarbij de opgebouwde 
reserves van de stichting Ikusasa goed besteed kunnen worden! 
 


