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ALGEMEEN   VERSLAG   2018    

 
Algemeen 

Naam 

Masibambisane komt uit het Zulu en betekent: ’Laten we elkaars lasten dragen’, of ook wel ‘Laten we 
elkaar helpen’.  

Ontstaan 

De stichting Masibambisane Zuid Afrika is ontstaan in 2004. De oprichters waren allen op een of 
andere wijze verbonden met het werk aan de Mukhanyo Theological College (MTC) in KwaMhlanga. 
Rond deze theologische opleiding ontstonden steeds meer hulpprojecten om de bevolking in de 
omgeving te helpen in hun strijd tegen armoede, maar vooral tegen HIV/AIDS en de verschrikkelijke 
gevolgen daarvan voor de gemeenschap. Om deze hulpprojecten beter te coördineren werd in 
KwaMhlanga, een dorp in het vroegere thuisland KwaNdebele, de organisatie Masibambisane 
opgericht. 

Activiteiten 
 

Hiervoor verwijzen wij u naar het Activiteitenverslag 2018. 
 
Financiën 
 

In 2018 zijn de totale inkomsten ongeveer op het zelfde niveau gebleven. Het Fonds Marathon 
Waddinxveen is ook in 2018 gelijk gebleven. 
 
 

Project Courage 
 

In 2018 zijn plannen ontwikkeld om te komen tot een betere financiering van de exploitatiekosten 
van de door ons gesteunde centers. Deze plannen hebben de naam “Project Courage” gekregen. 
De bedoeling is in het komende jaar deze plannen, samen met andere partners, uit te werken zodat 
onze steun aan deze centers ook in de toekomst gegeven kan worden. Voor de kosten die deze 
plannen met zich mee zullen brengen heeft zich een sponsor gemeld die voor een langere periode 
dit project wil steunen. Hier zijn we erg dankbaar voor. 

 
 
 
Met dank en erkentelijkheid aan allen die ons financieel steunden. 
 
Veel dank aan allen die ons op een ander wijze hebben geholpen, advies gaven en medewerking 
verleenden. 
 
Waddinxveen, januari 2019 
 
 
 
Piet van Rooijen, penningmeester 
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Financieel verslag 2018 
 
 

1. Balans 
 
 31-12-2018  31-12-2017 
      
ACTIVA      
      
Liquide middelen      
Rabobank Betaalrekening 6.364   6.362  
Rabobank Zakelijke Spaarrekening 20.000   20.000  
Kasgeld 0   0  
      
  26.364   36.362 
      
Totaal activa  26.364   26.362 
      
      
PASSIVA      
      
Vastgelegd vermogen      
Fonds algemene middelen 2.779   3.147  
Fonds Familie Lukens 0   0  
Fonds Fitness Marathon Waddinxveen 1.760   1.760  
  4.539   4.907 
      
Reserve algemene middelen      
Fonds huisvesting Zuid Afrika  10.000   10.000 
      
Kortlopende schulden en overlopende 
passiva 

     

Vooruit ontvangen giften  11.825   11.455 
      
      
      
Totaal passiva  26.364   26.362 
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Financieel verslag 2018 
   

2. Staat van baten en lasten 
 
 Uitkomst 

2018 
Uitkomst 

2017 
Uitkomst 

2016 
Uitkomst 

2015 
     
BATEN     
     
Ontvangen giften particulieren 3.895 1.640 1.424 2.101 
Ontvangen giften van kerken/scholen 4.102 3.281 6.557 4.454 
Ontvangen giften family program 360 800 1.320 1.680 
Ontvangen giften van stichtingen 5.500 4.000 4.000 4.000 
Ontvangen giften van bedrijven 10.000 10.450 10.000 10.030 
Ontvangen giften notarieel 1.000 1.000 1.000 1.000 
Ontvangen giften Project Courage 200 - - - 
Opbrengst Fitnes Marathon W’veen - - - 4.000 
Ontvangen van TFT fam. Lukens - - - 6.650 
Ontvangen legaat - 6.000 - - 
Bankrente 5 68 146 168 
Onttrekking Fonds Fitness Marathon - - 1.237 - 
Onttrekking Fonds Familie Lukens - 3.325 3.325 - 
Onttrekking vooruit ontvangen giften  -369 5.855 419 -940 
Onttrekking fonds algemene middelen 368 268 333 410 
     
Totaal baten 25.061 36.687 29.761 33.553 
     
     
LASTEN     
     
Uitgaven t.b.v. sponsor family program  11.948 8.711 14.473 14.099 
Uitgaven t.b.v. schooluniformen/kleding 1.963 1.772 4.216 2.461 
Uitgaven t.b.v. watertank/tuinartikelen - - 181 574 
Tijdelijke bijdrage centers - 9.312 6.364 - 
Tijdelijke bijdrage toelage centers 4.648 5.179 2.554 - 
Uitgaven t.b.v. hulpmiddelen hiv-center - - 136 - 
Uitgaven voor CABSA training - 5.377 - 2.629 
Uitgaven voor sport artikelen - - 1.237 1.003 
Uitgaven t.b.v. huisvesting 5.064 - 122 2.562 
Uitgaven Project Courage 1.065 - - - 
Doorbetaling legaat naar Thembalethu - 6.000 - - 
Overboeking Fonds Fitnes Marathon - - - 2.997 
Overboeking Fonds TFT fam. Lukens - - - 6.650 
Algemene kosten (bank, website) 373 336 479 578 
     
Totaal lasten 25.061 36.687 29.761 33.553 
     

SALDO -- -- – – 
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Financieel overzicht 2018 
 
3. Toelichting 
 
Algemeen  
 
Stichting Masibambisane is een organisatie zonder winststreven. De doelstelling van de stichting is het 
mooie werk in Zuid-Afrika meer bekendheid geven om op die manier met giften van particulieren, 
verenigingen, kerken en sponsoring door bedrijven deze hulpverlening te ondersteunen en zo mogelijk 
uit te breiden. Een eventueel overschot op de staat van baten en lasten wordt op grond van de 
doelstelling toegevoegd aan het vastgelegd vermogen van de stichting in de vorm van het Fonds 
algemene middelen.  
 
Stichting Masibambisane heeft de fiscale ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Waarderingsgrondslagen 

De in het financieel overzicht opgenomen bedragen luiden in euro’s. De activa en passiva worden 
opgenomen tegen nominale waarde. 

Giften, subsidies e.d. worden zo veel mogelijk toegerekend aan het boekjaar waarin de met de 
ontvangen giften bekostigde uitgaven plaatsvinden. 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de baten en daaraan toe te rekenen lasten en overige 
kosten in het boekjaar. 
 
Vastgelegd vermogen 
 
Fonds algemene middelen 
 
Het fonds algemene middelen betreft vermogen in het kader van de doelstelling van de stichting. 
 
Het verloop is als volgt: 
 2018 2017 
   
Stand per 1 januari  3.147 3.415 
Onttrekking / toevoeging -268 -268 
   Stand per 31 december 2.779 3.147 

 
Fonds Familie Lukens 
 
Hieronder is het bedrag opgenomen dat in januari 2015 werd ontvangen. In het verslagjaar is 50% van 
dit fonds aangewend voor de tijdelijke bijdrage aan de centers waar wij kinderen ondersteunen. 
 
Het verloop is als volgt: 
 2018 2017 
   
Stand per 1 januari 0 3.325 
Onttrekking boekjaar 0 3.325 
   
Stand per 31 december 
 
 

 

0 0 

Fonds Fitness Marathon Waddinxveen 
 
Hieronder is opgenomen de opbrengst van de Fitness Marathon die in juni 2015 in Waddinxveen is 
gehouden. In dit boekjaar hebben geen bestedingen plaats gevonden voor sportartikelen. 
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Het verloop is als volgt: 
 2018 2017 
   
Stand per 1 januari 1.760 1.760 
Besteed in boekjaar - - 
   
Stand per 31 december 
 
 

1.760 1.760 

 
Reserve algemene middelen 
 
Fonds Huisvesting Zuid Afrika 
 
In het verslagjaar 2015 is een verzoek gekomen om een financiële bijdrage te leveren voor de 
huisvesting van een gezin dat ondersteuning ontvangt via onze stichting. Het bestuur heeft daarom in 
2015 dit fonds ingesteld om toekomstige aanvragen uit Zuid Afrika voor huisvesting ook te kunnen 
honoreren. In 2018 is hierop nog geen beroep gedaan vanuit Zuid Afrika. 
 
Het verloop is als volgt: 
 2018 2017 
   
Stand per 1 januari 10.000 10.000 
Onttrekking boekjaar - - 
   
Stand per 31 december 
 
 

10.000 10.000 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 
 
Vooruit ontvangen giften 
 
Hieronder zijn opgenomen ontvangen giften en andere bijdragen die nog niet waren besteed per 
balansdatum: 
 
Het verloop is als volgt: 
 2018 2017 
   
Stand per 1 januari 11.456 17.311 
Mutatie boekjaar 369 -5.855 
   
Stand per 31 december 
 

11.825 11.456 

 
Bezoldiging bestuur 
 
Het bestuur ontvangt geen beloning of vergoeding. De stichting heeft geen personeel in dienst. 
 
 
Waddinxveen, januari 2019 
 
 
Het bestuur: 
 
 
André Jansen   ……………   Piet van Rooijen 
 
 
 
 
voorzitter    secretaris   penningmeester 


