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1. Algemeen
Stichting Intabazwe is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI)
De samenstelling van het bestuur en het Comité van Aanbeveling van Stichting Intabazwe is in
2017 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 2017
Op 16 december - Verzoeningsdag in Zuid-Afrika - bestond Stichting Intabazwe 15 jaar. Hieraan
is echter geen bijzondere aandacht besteed.
Bestuursvergaderingen werden gehouden op maandag 6 maart en op dinsdag 31 oktober.
Een samenvatting van het jaarverslag en de jaarrekening 2016 werd weer in een Nederlandse
en een Duitse versie op onze website geplaatst.
Het jaarlijkse “Fastensuppenessen” van de Pfarreirat in Tüddern vond plaats op zondag 19
maart. De netto opbrengst bedroeg € 280,00 en dat bedrag was weer in zijn geheel voor onze
stichting bestemd.
De jaarlijkse Advents- en Weihnachtsbasar vond op zondag 26 november plaats in de
Westzipfelhalle in Tüddern. Stichting Intabazwe had geen eigen infostand, maar verkocht wel
thee t.g.v. de bazaar. De bazaar werd druk bezocht en wij ontvingen van de organiserende
Missionsgruppe Tüddern € 1.800,- uit de totale opbrengst. De Missionsgruppe (en daarmee ook
de vrijwilligers én de bezoekers) is nog steeds onze grootste sponsor.
Aan het einde van het jaar verstuurt Stichting Intabazwe steeds kerstkaarten met een foto van
een van onze projecten, 96 stuks in 2017. De foto van dit jaar siert de voorzijde van dit
jaarverslag. Te zien is de training van jonge kinderen bij Dance for All.
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3. Handel
In maart werd de voorzitter opgebeld door Wendy Manintveld van Sonnigdal met de mededeling,
dat Sonnigdal zou stoppen met de import en verkoop van Sonnigdal rooibosthee.
De oorzaak hiervan was de al jaren aanhoudende droogte aan de Kaap en de ten gevolge
hiervan dalende opbrengst van de oogsten. Voor Sonnigdal stegen daardoor de inkoopsprijzen
en enkele grote afnemers (supermarkten) weigerden al jaren een prijsverhoging te betalen en
dan loont zich de handel uiteraard niet meer.
Sonnigdal heeft Stichting Intabazwe echter nog voldoende thee kunnen leveren om ongeveer
voor anderhalf tot twee jaar voorraad te hebben.
In de zomer werd de voorzitter weer door Wendy opgebeld. Sonnigdal zou in een gewijzigde
opzet toch doorgaan met de import en verkoop van Sonnigdal rooibos thee. Dit was besloten na
veelvuldige reacties van klanten.
Sonnigdal zal de thee niet meer aan supermarkten leveren, maar uitsluitend via speciaalzaken
en online verkopen. De prijs zal echter fors verhoogd moeten worden.
Stichting Intabazwe heeft voorlopig nog een redelijke voorraad.
De vaste afnemers van onze rooibos thee zijn ons ook in 2017 trouw gebleven.
4. Projecten
Aan het einde van 2017 heeft Stichting Intabazwe, sinds de oprichting in december 2002, haar
projecten in Zuid-Afrika met in totaal € 92.345,59 kunnen ondersteunen!
De onderverdeling is als volgt:
Township Intabazwe
Sithand’Izingane Care Project
Dance for All

€ 3.523,13
€ 42.414,36
€ 46.408,10

2003 + 2004
vanaf 2006
vanaf 2006

Sithand’Izingane Care Project:
Aan het einde van 2017 vangt het Sithand’Izingane Care Project 1148 kinderen op en als het
aan het Social Development ligt, worden er dat in 2018 nog meer. Men houdt er rekening mee,
dat het aantal tot 1200 of meer kan groeien. Dat alles met hetzelfde team en heel misschien een
beetje meer geld.
Temeer is het verwonderlijk dat wij in 2017 geen verzoek tot ondersteuning hebben ontvangen.
Dat is na 2014 en 2015 het derde jaar, dat we niets van het project “horen”.
Wel ontvangen we de nieuwsbrieven van de eigen Stichting van onze contactpersoon Maarten
Bollen (Abantwana Belanga – Children of the Sun).
Met Maarten is contact opgenomen om de oorzaak hiervan helder te krijgen.

2

Stichting Intabazwe

jaarverslag 2017

Dance for All:
Zoals tijdens het bezoek aan Dance for All in december 2016 aan Philip Boyd beloofd, heeft
Stichting Intabazwe haar bijdrage in 2017 verhoogd naar 100,000 Rand.
Dat bedrag is op 23 januari overgemaakt en de tegenwaarde bedroeg € 6.938,08.
Wij ontvangen regelmatig nieuwsbrieven en uitnodigingen van Dance for All en blijven zo op de
hoogte van het wel en wee van de organisatie.
In de nieuwsbrief van maart konden we lezen, dat (mede)oprichter Philip Boyd per 31 december
2017 ontslag zou nemen als CEO (algemeen directeur) van Dance for All, om van zijn
welverdiende “oude dag” te gaan genieten. Wel blijft hij nog aan Dance for All verbonden als
Honorary Patron (ere-algemeen directeur) en blijft hij op zijn e-mailadres bij Dance for All ook
nog steeds bereikbaar.
Over dit afscheid hebben we meerdere keren contact gehad met Philip en hij heeft ons nog een
persoonlijke brief geschreven.
Marlene Carstens is nu company directeur en Allison Hendricks is artistiek directeur.
De medewerkers van Dance for All verrichten ongelofelijk goed en waardevol werk!
Meer informatie: www.danceforall.co.za

4. Financiën
Aan giften ontvingen we in 2017 in totaal € 6.917,15
Door omstandigheden hebben we de donatie van de Missionsgruppe (€ 1.800,00) pas in januari
2018 ontvangen. Om de diagrammen met de overzichten per maand en per jaar (blz. 4) niet te
vertekenen, hebben we deze donatie dit jaar wel daarin opgenomen. In de financiële
administratie (blz. 6 + 7) is dit bedrag uiteraard niet verwerkt.
De totale onkosten in 2017 bedroegen € 798,94
De giften van het bestuur bedroegen € 780,00 maar daarbij kwamen nog een gift van een
particulier om specifiek de kopieerkosten (€ 107,05) van de jaarverslagen mee af te dekken.
Daardoor bedroeg het ‘overschot’ op de giften bestuur na aftrek van de kosten € 88,11
In 2017 werd naar Dance for All € 6.938,08 overgemaakt.
In 2017 werd naar Sithand’Izingane geen geld overgemaakt.
De vergelijkende grafieken op de volgende bladzijde geven inzicht in de inkomsten.
De eerste grafiek is een overzicht van de inkomsten per maand in 2017 en in de vier
voorafgaande jaren. Traditioneel zijn november en december de beste maanden.
De donatie van de Missionsgruppe is bij november opgenomen, omdat toen ook de Advents- en
Weihnachtsbasar plaatsvond.
De tweede grafiek geeft een overzicht van inkomsten en uitgaven per jaar sinds de oprichting
van onze stichting. Hieruit blijkt, dat wij een goed jaar hadden.
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In 2017 werden we door de volgende firma’s, verenigingen of organisaties ondersteund:
- Heijkant Internet Services - Sittard
- Libutec – Nieuwstadt / Echt
- Missionsgruppe Tüddern
- Pfarreirat St. Gertrud – Tüddern
- Place Add – Maastricht
- Technischer Service Engendahl – Höngen
- Wickey – Gangelt
5. De plannen voor 2018.
Tijdens de 1e bestuursvergadering zal het bestuur zich beraden, hoe de samenwerking met het
Sithand’Izingane Care Project verbeterd kan worden.
Dance for All zullen we – zo mogelijk – weer met 100,000 Rand ondersteunen.
Stichting Intabazwe blijft uiteraard zoeken naar nieuwe sponsoren, maar dat is in deze tijd niet
zo eenvoudig.
6. Tot slot.
Op deze plek willen wij alle sponsoren, de (bestuurs-)leden en vrijwilligers van de verenigingen
en organisaties die ons ondersteunen, alle kopers van onze rooibos thee en de bezoekers van
evenementen héél hartelijk bedanken voor de steun in 2017 en hopen, dat wij in 2018 ook weer
op ondersteuning mogen rekenen. Een bijzonder woord van dank willen we richten aan de leden
van het Comité van Aanbeveling.
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JAARREKENING 2017
SALDO per 01-01-2017

€ 12.870,71

INKOMSTEN:
giften particulier

giften bedrijven
+ verenigingen

giften bestuur

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

€ 177,20
€ 291,50
€ 400,00
€ 490,00
€ 3.497,95

- incidenteel
- jaarlijks
totaal

€
28,00
€ 2.030,00

- maandelijks
- jaarlijks
totaal

€
€

€ 4.856,65

€ 2.058,00
780,00
107,05
€

887,05

rente

ING

€

20,38

handel

verkoop thee

€

137,99

totaal inkomsten

€ 7.960,07

UITGAVEN:
PROJECTEN

Dance for All – ZAR100,000

€ 6938,08

handel

inkoop thee (incl. BTW)

€

188,89

onkosten

- lidmaatschap
- publiciteit incl. postbus
- porto
- bankkosten
- postbus
- kantoorbenodigdheden
totaal

€

798,94

€
€
€
€
€
€

5,00
214,77
117,20
239,15
195,00
27,82

totaal uitgaven

€ 7.925, 91
SALDO per 31-12-2017

BALANSPOSTEN:
inkoopwaarde voorraad thee op 31-12-2017 (incl. BTW)

€

€ 12.904,87

97,59

voor toelichting zie pagina 9 + 10
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VERDELING

Liquide middelen op 31-12-2017:
in kas

€

133,27

Kreissparkasse Heinsberg (Duitsland)

€

72,70

ING

- betaalrekening
- spaarrekening

€ 7.698,90
€ 5.000,00

totaal tegoeden

€ 12.904,87

Verhouding tussen giften bestuur en onkosten:
giften bestuur
giften derden specifiek ter dekking kopieerkosten jaarverslag

€
€

780,00
107,05

onkosten totaal

€

798,94

€

88,11

overschot 2017

voor toelichting zie pagina 10
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HANDEL

voorraad op 01-01-2017:
Sonnigdal rooibos thee – 13 pakjes

€

12,55

€

188,89

€

137,99

€

97,59

€

34,14

inkoop 2017:
Sonnigdal rooibos thee – 180 pakjes
verkoop 2017:
Sonnigdal rooibos thee – 100 pakjes
voorraad op 31-12-2017:
Sonnigdal rooibos thee – 93 pakjes
WINST

voor toelichting zie pagina 10
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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 6:
Inkomsten 2017
- 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 2017 weer giften van Nederlandse en Duitse particulieren.
- Giften bedrijven en verenigingen:
Deze zijn verdeeld in giften incidenteel en jaarlijks.
Stichting Intabazwe ontving ook in 2017 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. Daarbij kwamen in 2017 de gift van een particulier, die
specifiek voor het afdekken van de kopieerkosten van het jaarverslag waren bedoeld.
- Rente:
Van de ING ontvingen wij in 2017 (een magere) rente over het spaartegoed.
- Handel:
Het genoemde bedrag betreft de bruto opbrengst uit de verkoop. Het netto resultaat staat
vermeld op pagina 8. Fooien zijn in de giften ‘particulier - incidenteel’ opgenomen.
Uitgaven 2017
- Projecten:
De bijdrage aan Dance for All hebben we dit jaar verhoogd naar 100,000 Rand.
- Handel:
Het genoemde bedrag is de som van de inkopen voor thee inclusief BTW. In 2017 hebben we
meer thee ingekocht dan gebruikelijk, omdat dit op dat ogenblik de laatste levering leek te zijn.

9

Stichting Intabazwe

jaarverslag 2017

- Onkosten:
 Lidmaatschap:
Stichting Intabazwe is lid van Vereniging Mondiaal Beleid in Sittard.
 Publiciteit:
In dit bedrag zijn de publiciteitskosten opgenomen. Hierin zijn ook de kosten voor het
kopiëren van het jaarverslag opgenomen. Deze zijn echter door een aparte donatie weer
afgedekt.
Voor het eerst hebben we het jaarlijkse bedrag voor de domeinnaam en het abonnement
voor het beschikbaar stellen van schijfruimte t.b.v. e-mails bij deze post ondergebracht,
omdat dit in zekere zin ook publiciteitskosten betreft.
 Porto:
Dit bedrag betreft Nederlandse en Duitse postzegels.
 Bankkosten:
Hier zijn de kosten voor het betalingsverkeer van beide banken opgenomen.
 Postbus:
Het jaarlijkse abonnement op ‘Postbus 429’ in Sittard bij PostNL.
 Kantoorbenodigdheden.

Pagina 7:
Verdeling
In dit overzicht worden de liquide middelen per 31 december 2017 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. Mede door een specifieke gift van derden bedroeg het overschot
in 2017 € 88,11. Dit bedrag komt uiteraard onze projecten ten goede.
Pagina 8:
Handel
Op deze pagina staat het overzicht van het handelsresultaat.

Sittard, 5 april 2018

Het Bestuur
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