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1. Algemeen
Stichting Intabazwe is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).
De samenstelling van het bestuur van Stichting Intabazwe werd in 2021 niet gewijzigd en bestond
het hele jaar uit de volgende personen (in alfabetische volgorde op achternaam):
-

Corry Beckers
Zef Jeurissen
Jos Palmen

– Munstergeleen
– Munstergeleen
– Selfkant-Tüddern (D)

Volgens onze statuten moeten bestuursleden aan het einde van het jaar waarin ze 75 jaar
oud worden het bestuur verlaten, tenzij er gegronde redenen zijn om deel uit te blijven maken
van dat bestuur. In 2021 is Corry 75 jaar geworden.
Het bestuur heeft in onderling overleg besloten om Corry zelf te laten beslissen of zij wel of
niet lid wil blijven. Corry wilde graag lid blijven en zo werd dan ook éénstemmig besloten.
Het bestuur is blij met het besluit van Corry en wel om de volgende redenen:
Corry is sinds de oprichting van Stichting Intabazwe in 2002 lid van het bestuur.
Zij kent dus de hele (voor)geschiedenis, alle projecten en is vertrouwd met onze werkwijze.
Het bestuur heeft in deze samenstelling altijd goed en plezierig samengewerkt en Corry is
en gewaardeerd lid.
Ook de samenstelling van het Comité van Aanbeveling van Stichting Intabazwe is in 2021 niet
gewijzigd en bestaat uit de volgende personen (in alfabetische volgorde op achternaam):
-

Herbert Corsten, voormalig burgemeester van de gemeente Selfkant (D)
Sjraar Cox, waarnemend burgemeester van de gemeente Eysden-Margraten; voormalig
burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen
Wilbert van Rens, Bisschoppelijk Vicaris en voormalig Pastoor-Deken van Sittard
Herman van Veen, entertainer, zanger, schrijver, acteur, schilder, componist etc.
Marcel Verhoeff, chef dirigent van het Don KosakenChor Russland

Voormalige leden:
Joseph Shabalala - oprichter en leider van de a capella groep Ladysmith Black Mambazo (ZuidAfrika) - lid van 2005 tot zijn overlijden op 11 februari 2020.
Hare Excellentie Mw. Hlengiwe Buhle Mkhize - ambassadeur van Zuid-Afrika voor Nederland - lid
van 2006 tot haar terugkeer naar Zuid-Afrika in 2008.
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2. Het jaar 2021
De corona pandemie heeft bij Stichting Intabazwe een duidelijke stempel op het jaar 2021
gedrukt. Een aantal voor ons belangrijke evenementen werden afgezegd (zoals het
Fastensuppenessen van de Pfarreirat) of vonden in afgeslankte vorm plaats (zoals de Adventsen Weihnachtsmarkt van de Missionsgruppe Tüddern).
Ook de voor- en najaarsvergaderingen van het bestuur konden door corona geen doorgang
vinden. Er werd telefonisch overleg gepleegd en alle gegevens werden verzameld en schriftelijk
naar de bestuursleden verzonden.
Het jaarverslag 2020 werd op onze website geplaatst en we informeerden onze sponsoren
hierover, zodat ze het digitaal konden inzien. Ook werd het als A4 boekje in het Nederlands en
in het Duits gekopieerd. De kosten hiervoor werden weer door Drukkerij Pasklaar in Sittard
gesponsord, waarvoor onze dank. Een Engelse versie verscheen alleen digitaal op de website.
Op 26 augustus vond in Prince Albert de jaarlijkse algemene vergadering van de Prince Albert
Community Trust plaats. Deze was via email aangekondigd en met het programma ZOOM
konden ‘genodigden’ de vergadering via internet volgen. We ontvingen tijdig een inlogcode en
tijdens de vergadering waren sponsoren uit meerdere landen ingelogd. Er werd geschakeld
tussen Prince Albert en Paarl. Een aantal personen vertelden tijdens de vergadering wat de Trust
voor hun betekent. Een dag later was het bijbehorende jaarverslag beschikbaar (zie onze
website). Overigens was tijdens deze vergadering de door Stichting Intabazwe dit jaar
gesponsorde HD-camera in gebruik.
Aan het einde van 2021 zijn in Zuid-Afrika ca. 60% van de 50-plussers gevaccineerd. Wekelijks
worden prijzen verloot onder de mensen, die zich voor het eerst hebben laten vaccineren.
Onze beide projecten zijn dit jaar redelijk door de coronacrisis gekomen. We hebben (gelukkig)
geen echte alarmsignalen ontvangen.
Ieder jaar maakt Stichting Intabazwe kerstkaarten. Dit jaar was Dance for All het thema. De
voorkant van de kerstkaart staat op de voorzijde van dit jaarverslag. De kerstkaarten zijn ons
succesvolste marketingmiddel.
3. Projecten
Aan het einde van 2021 heeft Stichting Intabazwe, sinds de oprichting in december 2002, haar
projecten in Zuid-Afrika met in totaal € 128.644,85 kunnen ondersteunen.
De verdeling is als volgt:
Township Intabazwe
Sithand’Izingane Care Project
Dance for All
Prince Albert Community Trust

€ 3.523,13
€ 42.414,36
€ 72.294,60
€ 10.412,76
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Dance for All:
We konden in 2021 Dance for All weer met 100.000 Rand ondersteunen.
Dat bedrag werd op 4 januari overgemaakt en de tegenwaarde bedroeg € 5.607,59
De transferkosten waren weer voor onze rekening.
Dance for All heeft sinds 2020 vooral veel financieel nadeel gehad van de coronapandemie,
mede door de volledige lockdown in 2020. Op de website schrijven ze o.a.:
“We zijn ons volledig bewust van de ernst van de gezondheidsbedreiging en van de
verwoestende impact die de lockdown heeft gehad op huishoudens die moeite hebben om de
eindjes aan elkaar te knopen. Evenzo voelt DFA de effecten van beperkte financiering. Dit is het
geval voor de meeste non-profitorganisaties, maar ook voor instellingen die zich bezighouden
met kunst en podiumkunsten. We zijn vastbesloten dat, wanneer we alle lessen kunnen
hervatten, DFA er zal zijn voor de studenten: om hun training en vaardigheidsontwikkeling voort
te zetten. Eén ding dat we met vertrouwen kunnen zeggen, is dat we onze studenten hebben
geholpen de veerkracht op te bouwen die ze nodig hebben om de uitdagingen van de COVID19-pandemie het hoofd te bieden. Hun danstraining heeft hen uitgerust met fysieke en mentale
fitheid, en een spin-off van hun rigoureuze training is dat ze hebben geleerd verantwoordelijkheid
te nemen voor hun gezondheid, gedisciplineerd en gefocust te zijn, een positieve houding te
behouden en door te zetten. Nu, meer dan ooit, kunnen ze een beroep doen op deze
eigenschappen om hen te helpen in hun dagelijks leven.”
De lessen zijn inmiddels voor een groot gedeelte hervat en optredens zijn ook weer mogelijk.
Wij ontvangen regelmatig nieuwsbrieven van Dance for All en blijven zo op de hoogte van het
wel en wee van de organisatie. Daaruit blijkt, dat men de moed niet verliest.
Op 26 december overleed in Kaapstad op 90-jarige leeftijd Aartsbisschop Emeritus Desmond
Mpilo Tutu. Hij was Ere Beschermheer van Dance for All voor het leven. Op 1 januari 2022 kreeg
Desmond Tutu een officiële staatsbegrafenis.
Meer informatie: www.danceforall.co.za
Op deze website kan men zich ook abonneren op de nieuwsbrieven.
Prince Albert Community Trust (PACT):
Van PACT ontvingen we een aantal aanvragen. Men wilde graag tablets inzetten bij de
naschoolse opvang, een safe aanschaffen voor de laptops en de tablets en ook twee
camera's om o.a. op afstand (vanuit Paarl) extra lessen te kunnen geven.
Na onderling overleg hebben we besloten om 10 tablets en een Canon HD camcorder te
sponsoren. Op 2 april hebben we hiervoor R42,000 overgemaakt (€ 2.464,55) naar Zuid-Afrika.
De aanschaf van een safe was nogal dringend, omdat langzaam bekend raakte, dat er in het
POP Centre IT apparatuur aanwezig is. Hiervoor werd echter een andere sponsor gevonden en
voor een tweede camera zocht PACT ook nog een sponsor.
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Natuurlijk heeft PACT ook te maken met de coronapandemie. Maar de plaatsjes Prince Albert,
Klaarstroom en Leeu Gamka liggen erg geïsoleerd in de Grote Karoo. Daardoor is het gevaar
wellicht niet zo groot en kunnen er toch activiteiten plaatsvinden.
Er worden echter ook nog steeds maaltijden verstrekt, waarbij een groot aantal vrijwilligers helpt.
Überhaupt zijn er heel veel vrijwilligers bij het project betrokken, voornamelijk de betrokken
jongeren zelf, de zgn. Hope Warriors.
Meer informatie: www.pactrust.co.za

Informatie en foto’s van onze twee projecten: www.intabazwe.nl

4. Financiën
De eerste helft van 2021 was qua inkomsten beter dan andere jaren, maar dat kwam
hoofdzakelijk door twee treurige gebeurtenissen. Twee van onze sponsoren waren gestorven.
Bij één van de twee stond in de rouwadvertentie de vraag om geen bloemen of kransen te geven,
maar daarvoor in de plaats een gift aan Stichting Intabazwe. Van de kinderen van de tweede
persoon ontvingen we een bedrag. Verder vierde iemand een ronde verjaardag, maar er was
vanwege corona geen feest. Toch kwamen er geldelijke cadeaus binnen en die werden voor
stichting Intabazwe bestemd.
Ondanks dat we een aantal “vaste’ inkomsten moesten missen, bleek op 31 december
verrassend dat 2021 het beste jaar ooit was geworden qua giften!.
Aan giften ontvingen we in 2021 in totaal € 11.225,40
Bij de onkosten waren geen bijzonderheden en deze bedroegen in 2021 € 1.011,41
Aan giften van het bestuur ontvingen wij € 1.045,00
Inkomsten 2021 uitgesplitst naar land van herkomst:

€ 2.424,00 uit Nederland
€ 8.681,40 uit Duitsland
€ 120,00 uit België

We werden in 2021 door onderstaande firma’s, verenigingen of organisaties ondersteund
(alfabetisch):
- Drukkerij Pasklaar – Sittard
- Huchel Visualmedia Werbeagentur – Selfkant (DE)
- Missionsgruppe Tüddern (DE)
- Project Management Ubachs - Nieuwstadt
- Rotary Gemeindienst e.V. – Mönchengladbach (DE)
- Wickey – Gangelt (DE)
De vergelijkende grafieken op de volgende bladzijde geven inzicht in de inkomsten:
- de eerste grafiek is een overzicht van de giften per maand in 2021 (rood) en in de vier
voorafgaande jaren.
- de tweede grafiek geeft een overzicht per jaar van onze inkomsten aan giften (rood) tegenover
de bijdragen aan onze projecten (groen).
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JAARREKENING 2021
SALDO per 01-01-2021

€ 16.773,02

INKOMSTEN:
giften particulier

giften bedrijven
+ verenigingen

giften bestuur

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

€ 3.801,40
€ 294,00
€ 1.020,00
€ 270,00
€ 4.040,00

- halfjaarlijks
- jaarlijks
totaal

€ 1.000,00
€ 800,00

€ 9.425,40

€ 1.800,00

totaal

€ 1.045,00

totaal inkomsten

€ 12.270,40

UITGAVEN:
PROJECTEN

Dance for All
Prince Albert Community Trust

€ 5.607,59
€ 2.464,55

totaal projecten
onkosten

€ 8.072,14

- lidmaatschap
- publiciteit incl. postbus
- porto
- bankkosten ING
KSK
- website incl. email
- overige

€
€
€
€
€
€
€

5,00
390,45
72,50
230,10
44,00
269,36
0,00

totaal onkosten

€ 1.011,41
SALDO per 31-12-2021

€ 19.959,87

voor toelichting zie pagina 9 + 10
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VERDELING

Liquide middelen op 31-12-2021:
in kas

€

130,90

Kreissparkasse Heinsberg (Duitsland)

€

268,58

ING

- betaalrekening
- spaarrekening

€ 9.560,39
€ 10.000,00

totaal tegoeden

€ 19.959,87

Verhouding tussen giften bestuur en onkosten:
giften bestuur

€ 1.045,00

onkosten totaal

€ 1.011,41

overschot 2021

€

33,59

voor toelichting zie pagina 10
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Toelichting jaarrekening:

Algemeen.
Alle kosten, die Stichting Intabazwe heeft, worden door het bestuur betaald!
Het bestuur wordt niet betaald, ontvangt geen beloning en ook geen vergoedingen voor eventueel
gemaakte kosten. De kantoorapparatuur, internetaansluiting en telefoonkosten worden om niet
ter beschikking gesteld.
Pagina 7:
Inkomsten 2021
- Giften particulier:
Deze zijn verdeeld in incidenteel, maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks en jaarlijks.
Stichting Intabazwe ontving in 2021 giften van Nederlandse, Duitse en Belgische particulieren.
- Giften bedrijven en verenigingen:
Deze zijn verdeeld in halfjaarlijks en jaarlijks.
Stichting Intabazwe ontving in 2021 giften van Nederlandse en Duitse bedrijven en van Duitse
organisaties c.q. verenigingen.
- Giften bestuur.
Uitgaven 2021
- Projecten:
De bijdrage aan Dance for All was dit jaar 100,000 Rand.
De Prince Albert Community Trust ontving 42,000 Rand.
- Onkosten:
 Lidmaatschap:
Stichting Intabazwe is lid van Vereniging Mondiaal Beleid in Sittard.
 Publiciteit:
In dit bedrag zijn alle publiciteitskosten opgenomen (incl. kosten postbus).
 Porto:
Dit bedrag betreft Nederlandse en Duitse postzegels.
 Bankkosten:
Hier zijn de kosten voor het bankrekeningen van beide banken opgenomen.
In april kondigde de Kreissparkasse Heinsberg aan, dat per 1 juli deze maandelijkse
kosten van € 3,00 naar € 6,00 verhoogd zouden worden.
Dit betekende een stijging van 100% !
 Website, domeinnaam, email:
Dit zijn de kosten die provider Computel Standby ons in rekening brengt.
 Overige.
Er waren dit jaar geen overige kosten.
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Pagina 8:
Verdeling
In dit overzicht worden de liquide middelen per 31 december 2021 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 2021 € 33,59
Dit bedrag kwam uiteraard onze projecten ten goede.
5. De plannen voor 2022.
Stichting Intabazwe zal de sponsoring aan Dance for All in 2022 met 25% verhogen tot 125,000
Rand. De samenwerking met de Prince Albert Community Trust zal uiteraard ook worden
voortgezet.
Opnieuw hopen we, dat de coronasituatie zich in de loop van het nieuwe jaar zal verbeteren en
alle evenementen weer kunnen plaatsvinden. Ook Zuid-Afrika wensen we weer veel succes in
de verdere strijd tegen corona!
Uiteindelijk is 2021 financieel een heel goed jaar geworden en we hopen dat we dit in 2022
kunnen continueren, zodat we aanvragen van onze projecten zoveel mogelijk kunnen honoreren.
Wij doen ons best daarvoor.
6. Tot slot.
Op deze plek willen wij alle donateurs, de (bestuurs-)leden en vrijwilligers van de
verenigingen en organisaties die ons ondersteunen en de firma´s héél hartelijk bedanken
voor de steun in 2021 en hopen, dat wij ook in 2022 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.

Sittard, 27 januari 2022

Stichting Intabazwe
namens het bestuur
Jos Palmen
voorzitter
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