Jaarverslag en Jaarrekening 2018
Postbus 429 – 6130 AK Sittard
K.v.K. 14075642
RSIN 8160.48.897

Stichting Intabazwe

jaarverslag 2018

Stichting Intabazwe
Jaarverslag
1. Algemeen
Stichting Intabazwe is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).
De samenstelling van het bestuur en van het Comité van Aanbeveling van Stichting Intabazwe
werd in 2018 niet gewijzigd en bestond het hele jaar uit de volgende personen (in alfabetische
volgorde op achternaam):
Bestuur:
- Corry Beckers
- Zef Jeurissen
- Jos Palmen

– Munstergeleen
– Munstergeleen
– Selfkant-Tüddern (D)

Comité van Aanbeveling:
- Herbert Corsten, burgemeester van de gemeente Selfkant (D)
- Sjraar Cox, burgemeester van Sittard-Geleen
- Wilbert van Rens, deken van Sittard
- Joseph Shabalala, oprichter en leider van Ladysmith Black Mambazo (ZA)
- Herman van Veen, entertainer, zanger, schrijver, acteur, schilder, componist etc.
- Marcel Verhoeff, chef dirigent van het Don KosakenChor Russland

2. Het jaar 2018
Bestuursvergaderingen werden gehouden op donderdag 5 april en op vrijdag 28 september.
Het jaarverslag 2017 werd in april voor het eerst als A4 boekje gekopieerd. Het idee voor het
boekje kwam van Drukkerij Pasklaar in Sittard, die het kopieerwerk uitvoerde. Eigenaar Sjef nam
ook de kosten voor het kopiëren voor zijn rekening! Digitaal werd het jaarverslag weer op onze
website geplaatst.
Het jaarlijkse “Fastensuppenessen” van de Pfarreirat in Tüddern vond plaats op zondag 11
maart. De netto opbrengst bedroeg € 250,00 en dat bedrag was weer in zijn geheel voor onze
stichting bestemd.
Op 21 april werden wij opgebeld door het bedrijf EMTV. Dit bedrijf produceert
televisieprogramma’s voor RTL4 en RTL5. Men wilde in een serie programma’s korte reportages
over kleine goed-doel organisaties opnemen. Dat wilde men ook met Stichting Intabazwe doen.
Een filmploegje zou komen en opnames maken. Het geheel zou gratis zijn.
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Tijdens een tweede telefoontje, waarin van beide kanten meer details werden besproken, bleek
dat onze organisatie dan ook een week lang in de reclame zou meelopen, maar daarvoor zouden
we dan € 3000,00 moeten betalen. Omdat dit geld niet als publiciteitsbudget beschikbaar is,
moesten we het geheel afblazen.
Heijkant Internet Services ontvangt ook jaarlijks digitaal ons jaarverslag. (via dit bedrijf is onze
domeinnaam met korting bij Computel BV geregistreerd) Naar aanleiding daarvan ontvingen wij
van eigenaar Ad Heijkant een email met de vraag of het niet tijd werd voor een nieuwe website.
Het zou dan een website worden, die ook geschikt is om op tablets en smartphones te bekijken,
dus op kleinere schermen. Normaal gesproken kost dat best wel wat, maar Ad bood aan om voor
€ 100,00 de site te maken. Dat aanbod hebben we aangenomen. In een ruwe versie is de website
klaar en in de loop van januari 2019 zullen Ad en Jos er verder aan werken.
Tot nu toe was de website gratis (normaal € 10,00 per maand), er werd alleen betaald voor het
beschikbaar stellen van opslagruimteruimte voor e-mails. De nieuwe site zal echter maandelijks
€ 14,50 per maand gaan kosten. De voorzitter heeft toegezegd zijn maandelijkse bijdrage met
dit bedrag te verhogen.
Begin september ontvingen wij van de Zuid-Afrikaanse Ambassade een uitnodiging voor een
werklunch op 21 september in het ambassadegebouw in Den Haag. Aan deze lunch hebben we
niet deelgenomen.
De jaarlijkse Advents- en Weihnachtsbasar vond plaats op zondag 25 november in de
Westzipfelhalle in Tüddern. De bazaar werd goed bezocht en wij ontvingen van de organiserende
Missionsgruppe Tüddern € 2.300,- uit de totale opbrengst. De Missionsgruppe (en daarmee ook
de vrijwilligers én de bezoekers van de bazaar!) is onze grootste sponsor.
Tijdens de najaarsvergadering werd besloten, dat we een logo voor Stichting Intabazwe zouden
laten ontwerpen. De opdracht werd gegeven aan de in Maastricht wonende kunstenaar Harry
Palmen, die aanbood dit pro Deo te willen doen.
Om het nieuwe loge direct bekendheid te geven werd het resultaat op de kerstkaarten (100 stuks)
van dit jaar afgedrukt. Dit logo siert ook de voorzijde van dit jaarverslag.
Al sinds 2017 hadden we problemen met de tenaamstelling van de facturen van PostNL voor de
postbus. T/m 2016 werden die steeds op naam van Stichting Intabazwe verzonden aan ons
postbusadres. Sinds 2017 ontvangt de voorzitter de facturen thuis en ze zijn geadresseerd aan
ene “Christoph Derichs”. Naar aanleiding daarvan werden brieven gestuurd naar PostNL op 19
november 2017, 6 mei 2018 en nogmaals op 5 november 2018. De eerste keer had PostNL
aangegeven dit niet te kunnen wijzigen.
Op de website van PostNL vonden we uiteindelijk een melding, dat sinds 2017 de facturering in
die zin was gewijzigd, dat die vanaf dat jaar op naam van de persoon staat, die in het register
van de Kamer van Koophandel genoemd staat. Aan onze organisatie is geen Christoph Derichs
verbonden en ook nooit verbonden geweest. Na veel heen en weer bleek, dat PostNL voor onze
organisatie een verkeerd Kamer van Koophandel-nummer had gehanteerd. Telefonisch is
meegedeeld, dat dit inmiddels zou zijn gewijzigd.
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3. Handel
Begin 2017 hadden we een grote(re) partij rooibos thee gekocht, omdat Sonnigdal wilde stoppen
met de verkoop vanwege de jarenlange droogte in Zuid-Afrika. Later dat jaar bleek, dat met op
veler verzoek toch een doorstart zou maken. De prijs van de thee zou echter drastisch moeten
stijgen.
In de 2e helft van 2018 raakte de voorraad langzaam op en moesten we nieuwe thee bestellen.
We hadden een aantal kopers gevraagd, wat zij zouden doen als de prijs van € 1,60 naar € 2,50
per pakje zou stijgen. Van iedere gevraagde kregen we de toezegging, dat men ook de nieuwe
prijs zou betalen, ook al omdat de winst voor een goed doel bestemd zijn. Stichting Intabazwe
heeft bij Sonnigdal weer 120 pakjes gekocht en de nieuwe verkoopprijs hebben we kunnen
beperken tot € 2,30 per pakje.
Als donateurs een groter bedrag doneren en tevens om thee vragen, dan krijgen zij die thee
gratis. Vandaar ook, dat de uiteindelijke winst op de theeverkoop niet zo hoog is.
4. Projecten
Aan het einde van 2018 heeft Stichting Intabazwe, sinds de oprichting in december 2002, haar
projecten in Zuid-Afrika met in totaal € 99.133,90 kunnen ondersteunen!
De onderverdeling is als volgt:
Township Intabazwe
Sithand’Izingane Care Project
Dance for All

€ 3.523,13
€ 42.414,36
€ 53.196,41

2003 + 2004
sinds 2006
sinds 2006

Sithand’Izingane Care Project:
In maart ontvingen wij een e-mail van Maarten met foto’s van de logo’s van het project en van
onze naam op de in 2016 gesponsorde pick-up. Dit traject heeft bijna 2 jaar geduurd, maar na
veel problemen met het vinden van een geschikt bedrijf, is het nu af.
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Groot was onze verbazing, toen we op 16 september een e-mail van Zr. Mary ontvingen met
daarin de vraag of wij ook salarissen zouden willen betalen. In het antwoord maakte Jos haar
duidelijk, dat Stichting Intabazwe dat principieel niet doet. Wij kunnen namelijk geen salarissen
garanderen, omdat onze inkomsten variëren. Ook meldde hij, dat Stichting Intabazwe bezig was
zich te heroriënteren. Tot het schrijven van dit jaarverslag hebben we daarna niets meer van
Mary gehoord.
Het antwoord aan Mary had Jos ook doorgestuurd naar Maarten.
Dance for All:
We konden in 2018 Dance for All weer met 100.000 Rand ondersteunen.
Dat bedrag werd op 22 januari overgemaakt en de tegenwaarde bedroeg € 6.788,31
De transferkosten waren weer voor onze rekening.
Wij ontvangen regelmatig nieuwsbrieven en uitnodigingen van Dance for All en blijven zo op de
hoogte van het wel en wee van de organisatie.
Meer informatie: www.danceforall.co.za
Via deze website kan men zich ook eventueel abonneren op de nieuwsbrieven.
4. Financiën
Aan giften ontvingen we in 2018 in totaal € 11.708,50 (incl. donatie Missionsgruppe in januari)
Door omstandigheden werd de donatie 2017 van de Missionsgruppe (€ 1.800,00) pas in januari
2018 ontvangen. Om de diagrammen met de overzichten per maand en per jaar (blz. 7) niet te
vertekenen, hebben we deze donatie toch opgenomen bij 2017 en dus niet in 2018. In de
financiële administratie (blz. 9) is dit bedrag uiteraard wel bij 2018 verwerkt.
De totale onkosten in 2018 bedroegen € 922,29 en de giften van het bestuur € 955,00
Daardoor bedroeg het ‘overschot’ op de giften bestuur na aftrek van de kosten € 32,71
De donatie van een particulier speciaal voor de kopieerkosten van het jaarverslag kon in zijn
geheel voor onze projecten worden ingezet, omdat Drukkerij Pasklaar de kopieerkosten voor zijn
rekening had genomen. Of dat in de toekomst ook zo blijft weten we natuurlijk niet.
In 2018 vierden twee personen in Tüddern - de woonplaats van de voorzitter - hun 90ste
verjaardag. Beiden hadden als cadeau geld voor onze stichting gevraagd. Van de ene persoon
ontvingen wij € 500,00 en van de ander € 800,00
In 2018 werd naar Dance for All € 6.788,31 (ZAR100,000) overgemaakt.
In 2018 werd naar Sithand’Izingane geen geld overgemaakt.
Omdat de posttarieven van PostNL in 2019 weer verhoogt worden, hebben we een redelijke
voorraad postzegels gekocht aan de oude prijs. Vandaar de hogere portokosten. Daardoor
hebben we een redelijke voorraad.
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Aan Ad Heijkant hebben we € 100,00 betaald voor het ontwikkelen van de website.
In 2018 werden we door de volgende firma’s, verenigingen of organisaties ondersteund:
- Drukkerij Pasklaar - Sittard
- Heijkant Internet Services - Sittard
- Missionsgruppe Tüddern
- Kreissparkasse Heinsberg - Tüddern
- Pfarreirat St. Gertrud – Tüddern
- Place Add – Maastricht
- Wickey – Gangelt
Onze trouwste donateur (sinds ons begin in 2002) - de firma Libutec - heeft in 2018 een nieuwe
eigenaar gekregen en is daardoor als sponsor voor ons verloren. We hebben de nieuwe eigenaar
twee keer benaderd, maar helaas geen reactie gekregen. In al die jaren hebben we in totaal
€ 6000,00 van Fa. Libutec mogen ontvangen.
Onze grootste donateur blijft de Missionsgruppe Tüddern, waarvan we sinds 2004 t/m 2018 in
totaal € 19.450,00 mochten ontvangen!
De vergelijkende grafieken op de volgende bladzijde geven inzicht in de inkomsten.
De eerste grafiek is een overzicht van de donaties per maand in 2018 en in de vier voorafgaande
jaren. Traditioneel zijn november en december de beste maanden.
De tweede grafiek geeft een overzicht van donaties en uitgaven per jaar sinds de oprichting van
onze stichting. Hieruit blijkt, dat wij het beste jaar tot nu toe hadden: € 9.908,50 aan inkomsten
uit donaties.
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5. De plannen voor 2019.
Tijdens de 1e bestuursvergadering zullen we een besluit nemen over een eventueel nieuw te
ondersteunen project. Wordt daarvoor besloten, zullen we een voorstel van hun kant vragen en
als dat akkoord is, dit “als test” uitvoeren. Afhankelijk van het verloop kunnen we dan wel of niet
besluiten de samenwerking te continueren.
Dance for All zullen we in januari 2019 weer met 100.000 Rand ondersteunen.

6. Tot slot.
Op deze plek willen wij alle donateurs, de (bestuurs-)leden en vrijwilligers van de
verenigingen en organisaties die ons ondersteunen, de bedrijven, de kopers van onze
rooibos thee en de bezoekers van evenementen héél hartelijk bedanken voor de steun in
2018 en hopen, dat wij in 2019 ook weer op ondersteuning mogen rekenen. Een bijzonder
woord van dank willen we richten aan de leden van het Comité van Aanbeveling voor hun
vertrouwen in onze organisatie.
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JAARREKENING 2018
SALDO per 01-01-2018

€ 12.904,87

INKOMSTEN:
giften particulier

giften bedrijven
+ verenigingen

giften bestuur

- incidenteel + fooien
- maandelijks
- per kwartaal
- halfjaarlijks
- jaarlijks
totaal

€ 1.364,60
€ 308,50
€
40,40
€ 395,00
€ 4.250,00

- jaarlijks
totaal

€ 5.350,00

- maandelijks
- jaarlijks
totaal

€
€

€ 6.358,50

€ 5.350,00
780,00
175,00
€

955,00

rente

ING

€

5,06

handel

verkoop thee

€

132,80

totaal inkomsten

€ 12.801,36

UITGAVEN:
PROJECTEN

Dance for All – ZAR100,000

€ 6.788,31

handel

inkoop thee (incl. BTW)

€

209,88

onkosten

- lidmaatschap
- publiciteit incl. postbus
- porto
- bankkosten ING
KSK
- overige
totaal

€

922,29

€
€
€
€
€
€

5,00
417,77
191,55
205,13
36,00
66,84

totaal uitgaven

€ 7.920, 48
SALDO per 31-12-2018

BALANSPOSTEN:
inkoopwaarde voorraad thee op 31-12-2018 (incl. BTW)

€

€ 17.785,75

214,08

voor toelichting zie pagina 12 + 13
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VERDELING

Liquide middelen op 31-12-2018:
in kas

€

127,70

Kreissparkasse Heinsberg (Duitsland)

€

246,70

ING

- betaalrekening
- spaarrekening

€ 12.406,29
€ 5.005,06

totaal tegoeden

€ 17.785,75

Verhouding tussen giften bestuur en onkosten:
giften bestuur

€

955,00

onkosten totaal

€

922,29

€

32,71

overschot 2018

voor toelichting zie pagina 13
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HANDEL

voorraad op 01-01-2018:
Sonnigdal rooibos thee – 93 pakjes

€

97,59

€

209,88

€

132,80

€

214,08

€

39,41

inkoop 2018:
Sonnigdal rooibos thee – 120 pakjes
verkoop 2018:
Sonnigdal rooibos thee – 89 pakjes
voorraad op 31-12-2018:
Sonnigdal rooibos thee – 124 pakjes
WINST

voor toelichting zie pagina 13
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Toelichting jaarrekening:

Algemeen.
Alle kosten, die Stichting Intabazwe heeft, worden door het bestuur betaald!
De kantoorapparatuur, internetaansluiting en telefoonkosten worden om niet ter beschikking
gesteld.
Pagina 9:
Inkomsten 2018
- Giften particulieren:
Deze zijn verdeeld in giften incidenteel (inclusief fooien bij de verkoop van thee), maandelijks,
per kwartaal, halfjaarlijks en jaarlijks.
Stichting Intabazwe ontving ook in 2018 weer giften van Nederlandse en Duitse particulieren.
- Giften bedrijven en verenigingen:
Deze waren allemaal jaarlijkse donaties.
Stichting Intabazwe ontving ook in 2018 weer giften van Nederlandse en Duitse bedrijven en van
Duitse organisaties c.q. verenigingen.
- Giften van het bestuur:
Deze worden apart vermeld om te kunnen aantonen (zoals in de statuten vastgelegd), dat alle
kosten door het bestuur worden betaald.
- Rente:
Van de ING ontvingen wij in 2018 een zeer magere rente over het spaartegoed.
- Handel:
Het genoemde bedrag betreft de bruto opbrengst uit de verkoop. Het netto resultaat staat
vermeld op pagina 11. Fooien zijn in de giften ‘particulier - incidenteel’ opgenomen.
Uitgaven 2018
- Projecten:
De bijdrage aan Dance for All was ook dit jaar weer 100.000 Rand.
- Handel:
Het genoemde bedrag is de som van de inkopen voor thee inclusief BTW.
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- Onkosten:
 Lidmaatschap:
Stichting Intabazwe is lid van Vereniging Mondiaal Beleid in Sittard.
 Publiciteit:
In dit bedrag zijn de publiciteitskosten opgenomen.
De domeinnaam en het abonnement voor het beschikbaar stellen van schijfruimte t.b.v.
e-mails zijn bij deze post ondergebracht, evenals de jaarlijkse kosten voor de postbus.
Eveneens zijn hierin opgenomen de kosten voor de ontwikkeling van een nieuwe website.
 Porto:
Dit bedrag betreft Nederlandse en Duitse postzegels.
 Bankkosten:
Hier zijn de kosten voor het betalingsverkeer van beide banken opgenomen, uitgesplitst
naar ING en KSK.
 Overige.
Deze post betreft kantoorbenodigdheden en de kosten voor een actueel uittreksel van
het register van de Kamer van Koophandel.
Pagina 10:
Verdeling
In dit overzicht worden de liquide middelen per 31 december 2018 uitgesplitst naar kas, banken
(ING + KSK) en spaarrekening bij de ING.
Verhouding tussen onkosten en giften bestuur
Hierin wordt zichtbaar gemaakt, dat alle onkosten (zoals in de statuten vastgelegd) door de
bestuursleden worden betaald. Het overschot bedroeg in 2018 € 32,71. Dit bedrag komt uiteraard
onze projecten ten goede.
Pagina 11:
Handel
Op deze pagina staat het overzicht van het handelsresultaat. Dit jaar zijn in combinatie met een
gift een aantal pakjes thee niet berekend.

Sittard, 29 januari 2019
Het Bestuur
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