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Jaarverslag Stichting Zulu Aid 2014 
 
Inleiding 

 
Met trots bieden wij hierbij het jaarverslag 2014 aan van Stichting Zulu Aid. 
Het is voor onze Stichting weer een zeer succesvol jaar geweest en het 
mooie is dat het succes structurele vormen begint te krijgen.  
Ook dit jaar zijn veel dingen weer gelukt en op enkele punten na zelfs meer 
dan dat. Waar verbeteringen nodig zijn zullen we die in 2015 aanbrengen. 
Ook daar zal transparant melding van worden gemaakt en we zullen 
aangeven hoe en waar we dat willen gaan doen en lering uit willen trekken.  
De bijzondere geschiedenis van Stichting Zulu Aid staat uitgebreid 
beschreven op onze website (www.zuluaid.nl). Die geschiedenis heeft in het 
jaar 2014 zeker een speciale dimensie gekregen. Een sterke duurzame groei 
zette in en we kunnen zo een steeds belangrijkere rol vervullen in het 
medefinancieren van het prachtige werk van onze partnerorganisatie 
Hillcrest Aids Centre Trust in Hillcrest , Kwazulu-Natal, Zuid Afrika.  
Om een volledig beeld van Hillcrest Aids Centre Trust te krijgen verwijzen 
wij naar hun website www.hillaids.org.za of naar hun facebook pagina.   
Het jaar 2014 stond, naast heel veel beweging op allerlei vlak,  in het teken 
van drie belangrijke ontwikkelingen. Het was het jaar van het grote 
vervolgcontract met de ontwikkelingsorganisatie Impulsis, van het 
sponsorcontract met de kwaliteitsreisorganisatie SRC Cultuurvakanties en 
natuurlijk van de diaconale reis door 27 mensen vanuit drie PKN kerken in 
De Bilt.  
De omvang en de groei van het werk maakt ons verlegen en dankbaar.  
Mensen die ons steunen voelen zich blijvend aangesproken door onze inzet 
en de kwaliteit en relevantie van het prachtige werk van Hillcrest Aids 
Centre. Over dat alles en over onze plannen voor 2015 willen we in dit 
verslag vertellen. Veel leesplezier! 
 

Het jaar in samenvatting 
 
Op tal van gebieden was 2014 een groot succes. We verkochten voor  
€ 19.565,- aan sieraden. Een geweldig succes als we dat ‘vertalen’ naar het 
directe effect hiervan voor de vrouwen van Woza Moya die via deze 
verkopen werk, inkomen, voedselzekerheid en onderdak hebben. Klanten 
wisten ons te vinden op de vele markten, evenementen en kerken waar we 
ons presenteerden. De webwinkel op www.zuluaid.nl word ook steeds 
meer bezocht en de geweldige ontwikkeling van 2014 is dat steeds meer 
nieuwe verkooppunten ontstaan zijn van Zuidlaren tot Oost Souburg. 
Voor het werk van Hillcrest Aids Centre konden we in 2014 maar liefst  
€ 143.631,- overmaken voor de verschillende programma’s.  
 

http://www.zuluaid.nl/
http://www.hillaids.org.za/
http://www.zuluaid.nl/
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De kracht van Zulu Aid komt daarbij duidelijk aan het licht. Vrijwel alles wat 
we ontvangen voor Hillcrest Aids Centre wordt doorbetaald. Korter als bij 
Zulu Aid kunnen de lijnen niet zijn. We zetten ons in voor een geweldige 
professionele organisatie die zich met hart en ziel inzet voor mensen in de 
knel die leven met HIV en/of AIDS en dat dagelijks in hun leven ervaren.  
We staan in zeer regelmatig contact met hen en kunnen die informatie dan 
ook weer direct doorgeven aan de mensen waar we ons op richten in onze 
fondswerving en promotiewerk in Nederland. 
We hebben een sterk bestuur van vijf mensen dat steeds meer ingewerkt is, 
complementair aan elkaar is en als vrienden elkaar steunt en feedback 
geeft. In 2014 maakte voorzitter Sandra de Vries een speciale promotiereis 
naar Hillcrest, samen met twee HBO communicatiestudenten die tijdens de 
reis hun afstudeeropdracht uitvoerden in de vorm van het maken van een 
mooie pakkende promotiefilm van 17 minuten die nu al zijn nut in de 
promotie en fondswerving bewezen heeft.  
Voor de sieraden hebben we een prima werkend systeem van inkoop en 
verkoop registratie en voorraadbeheer. Ook het boekhoudsyteem 
functioneert goed en is bij penningmeester Hennie Lubbers en boekhouder 
Marrie van Walderveen in goede solide handen. Bovendien maken we voor 
de  kascontrole gebruik van de professionele objectieve diensten van de 
heren Wim Catsburg en Maks Wartena.  
Ondanks zorgen door ziekte op persoonlijk vlak bij enkelen van ons is 2014 
toch een prachtig succesvol jaar geweest voor Zulu Aid.  
 

Visie 
De visie van Stichting Zulu Aid is direct afgeleid van de visie van Hillcrest 
Aids Centre Trust die luidt – een praktisch antwoord willen bieden aan de 
grote bedreigingen van HIV en Aids in KwaZulu-Natal, de provincie met het 
hoogste HIV percentage (rond de 35-40%) van Zuid Afrika. 
 
Ook in 2014 is Hillcrest Aids Centre erin geslaagd om dit praktische 
antwoord te leveren. Op het hele scala van haar werk (HIV en AIDS educatie 
en preventie, testen, counselling, economische steun en trainingen, grannies 
programma, voedselzekerheid en Respite Unit) is Hillcrest Aids Centre erin 
geslaagd om voldoende fondsen te werven om haar relevante geplande 
programma’s uit te voeren. Blijvend is de financiering van de Respite Unit 
daarbij de grootste zorg omdat verpleging en verzorging hier  
arbeidsintensief is en hoge kosten met zich meebrengt. 
Het nieuwe accent op het werk richting educatie en preventie wordt steeds 
belangrijker. Het begrip ‘hoop’ krijgt zo handen en voeten en dat is wat 
Hillcrest Aids Centre wil bereiken. Samen met het economische programma 
kan hoop gestalte krijgen. In 2015 wil Zulu Aid met haar 
scholenprogramma proberen hierop aan te sluiten. Met de briefwisseling  
tussen scholen in Zuidlaren en Eelde en de Ukasakwabasha Primary School 
in Kwanyuswa is daarmee een begin gemaakt. 
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Hillcrest Aids Centre blijft goed communiceren en rapporteren naar ons. Zij 
doet dat met goede financiële rapportage en kwartaalrapporten en met 
regelmatige antwoorden op welke aspecten we dan ook maar aansnijden of 
spelen. Openheid, pro-activiteit en transparantie zijn kenmerkend voor de 
wijze waarop Hillcrest Aids Centre de relatie met Zulu Aid onderhoudt en 
dat is zeer prettig.  
We proberen steeds om op dezelfde manier te reageren.  
In 2014 heeft voorzitter Sandra de Vries tweemaal een bezoek gebracht aan 
Hillcrest Aids Centre. Eenmaal samen met de HBO studentes en eenmaal 
alleen in November. Secretaris Aad van der Meer bezocht Hillcrest Aids 
Centre in Maart, voornamelijk als voorbereiding op de diaconale reis vanuit 
de kerken in De Bilt maar natuurlijk ook om zakelijk dingen af te stemmen. 
Aad en bestuurslid Marrie van Walderveen namen later beiden deel aan de 
diaconale reis en waren zo 15 dagen ‘over de vloer’ bij de organisatie.  
Zo blijven wij als Zulu Aid nauw betrokken en verbondenheid voelen en 
proberen wij dat steeds met enthousiasme en overtuiging over te brengen 
in onze promotie en fondswervingsactiviteiten in Nederland. 
 

Missie 
Zulu Aid’s missie is het ondersteunen van het werk  van de Hillcrest Aids 
Centre Trust (HACT) in KwaZulu-Natal, Zuid Afrika. HACT zorgt ervoor dat 
mensen die leven met HIV en/of Aids en/of mensen waarvan de familieleden 
besmet zijn met het HIV virus, toegang krijgen tot zorg, preventie, 
behandeling, scholing en ondersteuning in de ruimste zin van het woord. 
 
Zulu Aid’s algemene lijn in de financiering van het werk van Hillcrest Aids 
Centre is dat wij veel vrijheid willen geven in de wijze waarop de door ons 
overgemaakte gelden worden besteed. Wel is de begroting die wij opgesteld 
hebben bij het aangaan van het tweejarige contract met IMPULSIS 
natuurlijk de leidraad.  
Het feit is echter dat Zulu Aid in 2014 van donoren die dat budget willen 
medefinancieren minder heeft ontvangen dan gepland terwijl we van 
donoren die gebonden gelden gaven op niveau of juist hoger ontvingen.  
In 2014 hebben we met onze totale overmaking van € 143.631,- voor ruim 
10% van de kosten kunnen bijdragen. Belangrijke onderdelen van deze 
financiering zijn: de twee auto’s die geschonken zijn vanuit diaconale reis 
gelden; de gelden van de Marktdag van de Dorpskerk in De Bilt; de bijdrage 
van de reisorganisatie SRC; en veel andere grotere en kleinere bijdragen.  
Mensen zijn verzorgd, verpleegd, getraind, gemotiveerd en gesteund mede 
door onze financieringen en de steun van de mensen die op hun beurt ons 
weer steunden op een geweldig financieel niveau. Daar zijn we heel 
dankbaar voor. Je missie waarmaken in de praktijk heet dat.  
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Stichting Zulu Aid heeft dat in 2014 gedaan door: 
 

 Het (zelf of door anderen) verkopen van handwerk, sieraden en andere 
producten die gemaakt zijn door mensen verbonden aan het Hillcrest 
Aids Centre 

 
Weer was 2014 een recordjaar in de verkoop van sieraden. We hadden een 
recordverkoop van € 19.565,-. We realiseerden dat via thuisverkoop (met 
name door Sandra de Vries) en verkoop via markten en evenementen. 
Diverse kerstmarkten, de Landelijke Diaconale dag van Kerk in Actie, lokale 
kwaliteitsmarkten en de verkoop via mensen die sieraden in consignatie 
kregen, zorgden voor deze prachtige omzet. 
Natuurlijk droeg de goed functionerende webshop via onze website 
www.zuluaid.nl hier ook aan bij. Bovendien gaven de aankoop van 250 
kettingen voor Kerk in Actie en de grote aankoop van oranje WK oorbellen 
de verkoop een duidelijke impuls.  
De goede kwaliteit en het mooie ontwerp van de producten, naast het 
stimulerende verhaal wat de verkoop voor de mensen in Zuid Afrika 
betekent doet onze verkopen lopen als een trein. In 2015 heeft deze 
ontwikkeling zich onverminderd doorgezet met een maandomzet van ruim  
€ 2.000,- aan sieraden in januari 2015.  
Per 31 december 2014 hadden we een voorraad aan sieraden van                  
€ 15.993,-.  Dit betrekkelijk hoge bedrag komt door een voorraad kettingen 
die we extra hadden ingekocht voor de Landelijke Diaconale Dag (zodat 
mensen konden ruilen) alsook door een grote voorraad nog niet verkochte 
oranje oorhangers. De verkoop daarvan tijdens het WK in Brazilië was ok 
maar niet massaal. Omdat we meerdere verkooppunten hebben moeten we 
ook gewoon behoorlijke voorraden hebben om op allerlei plaatsen en via de 
webwinkel geen Nee hoeven te verkopen.  
We zijn en blijven zo één van de grootste klanten van Woza Moya (het 
economisch programma van Hillcrest Aids Centre) en het is geweldig als we 
beseffen wat dat voor vele honderden mensen (met name vrouwen) 
betekent. Een verschil van dag en nacht in hun welzijn en soms zelfs 
overleven. We verkopen de sieraden met een minimale marge om de kleine 
uitval door eventuele schade en door het vervoer te dekken omdat we de 
prijzen zo laag mogelijk willen houden om de omzet te optimaliseren zodat 
honderden vrouwen in en rond Hillcrest meer werk hebben 
 

 Het werven en inzamelen van geld (fondswerving) via o.a. donaties, 
sponsoring, notariële schenkingen en legaten 

 
Meer dan ooit hebben we fondsen kunnen werven in 2014 en het volume 
daarvan is een groot record.  
Allereerst willen we met dank daarbij weer het contract melden met de 
ontwikkelingsorganisatie IMPULSIS.  

http://www.zuluaid.nl/
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Het geld maar vooral ook het vertrouwen dat hieruit bleek in onze richting 
heeft ons een grote boost gegeven. Een 18 maanden contract voor maar 
liefst € 98.050,- (€ 60.000,- voor 2014) konden we afsluiten. Fondswerving 
naar andere partijen werd daardoor stukken soepeler en voor hen ook 
lucratiever en aantrekkelijker.   
Een andere grote sponsor van ons werk was SRC Cultuurvakanties 
(www.src-reizen.nl) die ons een substantieel bedrag toezegde gekoppeld 
aan het aantal vertrekkende reizigers. We ontvingen in 2014 een prachtig 
bedrag van rond de € 30.000,-. Lager dan de begroting 
maar geweldig.   
Als ‘tegenprestatie’ bezoeken SRC reizigers tijdens hun 
rondreizen door dit deel van Zuid Afrika het Aids Centrum 
en hebben een onvergetelijke middag en maaltijd bij de 
grannies in de Vallei van Duizend heuvels. Ook in 2015 zal 
dit bij tientallen SRC Zuid Afrika reizen plaatsvinden. 
Van de Opstandingskerk in Bilthoven, De Dorpskerk in De Bilt, de Boskapel 
in Groenekan, de Immanuëlkerk uit De Bilt, de Zuiderkapel in Bilthoven, de 
Jacobuskerk in Rolde en de PKN kerk in Eemdijk ontvingen we prachtige 
bijdragen. Van de Boskapel in Groenekan driemaal als de 
Avondmaalscollecte en van de Marktdagcommissie van de Dorpskerk in De 
Bilt voor het derde achtereenvolgende jaar de helft van de Marktdag 
totaalopbrengst zijnde      € 19.000,- (€ 9.500,- voor Zulu Aid dus, het kan 
niet op!). Geweldig allemaal en om verlegen van te worden, maar dat is nog 
niet alles. We ontvingen voor het derde achtereenvolgende jaar de jaarlijkse 
bijdrage van Stichting IBAFU en daarnaast twee bijdragen van Rotary clubs.  
Last but not least maken we hier melding van een mammoettaak die 
uitgevoerd is door 27 mensen van de drie PKN kerken in De Bilt tijdens en 
voor een diaconale reis naar Hillcrest Aids Centre in juli/augustus 2014. 
Twee weken lang hebben zij deelgenomen aan het werk van Hillcrest Aids 
Centre, heel veel onderhoud en opknapwerk gedaan en ook heel veel 
geleerd. Verrijkt zijn zij thuis gekomen. Een uitgebreid verslag hiervan is 
beschikbaar en we sturen dat graag toe na een mailtje naar info@zuluaid.nl.  
In de 9 maanden voor de reis heeft de groep via 200 sociale activiteiten een 
bedrag van maar liefst € 36.000,- bijeen gebracht. Ongekend en fantastisch! 
Van dat geld zijn o.a. twee auto’s gekocht voor de Respite Unit en het 
granny programma. De oude auto’s waren in elkaar gezakt dus dit was zo 
nodig.  
Al deze vermeldingen zijn natuurlijk als verantwoording en uit grote 
waardering voor alle steun. De vele kleinere giften, donaties en persoonlijke 
schenkingen echter willen we hier ook noemen. De mooie gift bijvoorbeeld 
van mevrouw Menges na het overlijden van haar man Ardo. Er kon hiervoor 
een speeltoestel bij de Ukasakwabasha school gekocht en gebouwd worden. 
En de hartverwarmende collecte bij het feest waarbij onze ambassadeurs 
Corrie en Annemarie in Oost Souburg hun relatiejubileum vierden met 
vrienden en bekenden. Zo mochten we veel ontvangen. Allen hartelijk dank 
daarvoor. 

http://www.src-reizen.nl/
mailto:info@zuluaid.nl
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 Het (zelf of door anderen) organiseren van bijeenkomsten, lezingen en 

andere activiteiten gericht op het promoten van het Hillcrest Aids 
Centre in KwaZulu-Natal 

 
Ook in 2014 hebben we op een uitgebreide schaal Zulu Aid en daarmee 
Hillcrest Aids Centre in de markt gezet door ons te presenteren in kerken, 
op kwaliteitsmarkten, op Afrika dagen, op de Landelijke Diaconale dag in 
Utrecht, via alle activiteiten en avonden rond de diaconale reis, op de grote 
SRC cultuurvakantiedag in Ede, op kerstmarkten en veel andere plaatsen. 
 
Promotie van het werk van Zulu Aid in 2014  
 
Websiteverbetering  van www.zuluaid.nl – de website is op orde, actueel 
en bij de tijd. Sandra de Vries houdt de website steeds goed bij. In 2015 
willen we de foto’s vervangen voor meer actuele. De webwinkel werkt! 
 
Folder – in 2014 hadden we nog voldoende folders. Voor 2015 werken we 
aan een herdruk van onze folder. Data en feiten hiervoor zijn al door 
Hillcrest Aids Centre geactualiseerd.  
 
Het presenteren van Zulu Aid op evenementen – zoals hierboven 
aangegeven doen we dat regelmatig en we hebben daar een groeiend aantal 
mensen voor die zich daarvoor inzetten.  
 
Het uitdragen van Zulu Aid in kerken – we hebben goede contacten 
opgebouwd met een aantal kerkelijke gemeentes. Zulu Aid is een seculiere 
organisatie maar door de levende inspiratie vanuit het Christelijk geloof die 
je bij Hillcrest Aids Centre voelt en die daar ook bestaat, ligt de 
samenwerking met kerken in Nederland ook voor de hand. We hebben 
goede en/of beginnende contacten met kerken in De Bilt, Oost Souburg, 
Zuidlaren, Noordlaren/Glimmen, Zwolle en Bathmen. Van harte hopen we 
dat dit uitgroeit tot warme hechte contacten met Hillcrest Aids Centre als 
diaconale partner in het hart van dat contact.  
 
Mond op mond reclame – enthousiasme en inzet werkt aanstekelijk. Wat 
ons opvalt is het betrekkelijke gemak waarmee we het verhaal van Hillcrest 
Aids Centre over kunnen brengen. Ons enthousiasme en het praktische 
verhaal van onvoorwaardelijke liefde in de praktijk voor mensen in de knel 
werkt gewoon. Het verhaal doorgeven gaat goed en snel en dat is 
waarschijnlijk het geheim achter het succes van Zulu Aid. 
 
Facebook en social media – onze website (www.zuluaid.nl) en facebook 
pagina zijn actueel en worden goed bijgehouden. Ook Hillcrest Aids Centre ( 
www.hillaids.org.za) is scherp in het actueel houden van deze media.  
 

http://www.zuluaid.nl/
http://www.zuluaid.nl/
http://www.hillaids.org.za/
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Vooruit kijken naar 2015 en verder 
 
In 2015 en 2016 willen we doorgaan met ons werk in Nederland ter 
promotie en fondswerving voor het werk van Hillcrest Aids Centre Trust in 
Zuid Afrika. 
We willen dat doen door: 

 verkoop van sieraden en Woza Moya kralenproducten via 
kwaliteitsmarkten, Zulu Aid verkooppunten verspreid over 
Nederland en via onze webwinkel op www.zuluaid.nl  

 uitbreiden van het aantal verkooppunten 
 uitdragen van informatie over de inhoud van het werk van Hillcrest 

Aids Centre bij kerken, scholen, verenigingen, rotary’s en wie ons ook 
maar vraagt 

 contact leggen en onderhouden met grotere partijen die 
belangstelling hebben om ons te blijven of gaan steunen 

 contacten uitbouwen met scholen met de bedoeling informatie te 
geven, uitwisseling tot stand te brengen en mogelijk hen tot actie en 
fondswerving te motiveren (bijvoorbeeld via sponsorlopen) 

 uitwerken en afronden van een kant en klaar scholenplan met 
actiemateriaal, informatie en tips voor docenten 

 evenementen te organiseren (zoals een veilingplan in Zuidlaren)  
 contacten onderhouden, leggen en uitbouwen met kerken in De Bilt / 

Bilthoven, Zwolle, Bathmen, Glimmen/Noordlaren, Ermelo, Goes, 
Oost Souburg, Amersfoort en de Studentenekklesia in Leiden e.a. 
Bijzonder op dit punt is dat we in de 40 dagen tijd voorkomen in het 
collecterooster van Kerk in Actie in de PKN kerken. Dat brengt ons in 
Goes, Zwolle en Bathmen.  

 goede PR verzorgen via kwartaalbrieven, jaarverslagen, rapportage 
naar donateurs en partnerorganisaties, goed foldermateriaal en een 
actueel bijgehouden website www.zuluaid.nl . 

 het contact uitbouwen met ‘Plaats de Wereld’, de organisatie voor 
Wereldeducatie en Inspiratie in Zuidlaren  

 Stimuleren van mensen om donateur te worden of een notariële 
schenking te willen gaan doen.  

 Intensief en regelmatig contact houden met de mensen van Hillcrest 
Aids Centre Trust. Via minimaal één bezoek per jaar ook en via 
regelmatig overleg over vorderingen, uitdagingen, plannen, 
rapportage en fondswervingopties.  

 
Dit alles heeft de bedoeling om het zo belangrijke werk van Hillcrest Aids 
Centre Trust in Nederland bekender te maken en jaarlijks een substantieel 
bedrag aan netto beschikbare fondsen te genereren om dat werk concreet 
te steunen.  
 

 

http://www.zuluaid.nl/
http://www.zuluaid.nl/
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Onze stand op de Landelijke Diaconale dag 

 

 
 

Fluitles door Joke Firet aan mensen van de Respite Unit 
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Financiën 2014 
 

 
 

  

 

 

 

Resultatenrekening Stichting Zulu Aid over de periode 01-01-2014 t/m 31-12-2014 

Kosten:   Opbrengsten:   

        

Kostprijs verkoop sieraden € 10.645,87 Sieraden verkoop  € 19.565,05 

Stortingen naar Hillcrest  € 143.631,05 Ontvangen Donaties € 7.623,62 

Diverse kosten € 2.670,31 Notariële schenking(en) € 1.170,00 

Folders / Website € 86,00 Opbrengst Diaconale reis 2014 € 36.183,72 

Bankkosten € 344,01 Bijzondere donaties € 53.950,00 

Verzekering € 131,40 Bijdrage Impulsis 2014 € 49.463,67 

Kosten markten € 142,00 Rente spaarrekening (nog te ontvangen) € 281,32 

        

        

Positief saldo € 10.586,74     

        

  € 168.237,38   € 168.237,38 

        

        

Balans Stichting Zulu Aid per 31 december 2014 

Activa   Passiva   

        

Rabo rekening courant € 1.962,51 Inbreng eigen vermogen Sandra de Vries € 3.000,00 

Rabo spaarrekening € 57.113,34 Inbreng eigen vermogen Aad vd Meer € 1.500,00 

Voorraad sieraden per 31-12-2014 € 15.993,00 Inbreng eigen vermogen Marrie v. Walderveen € 1.500,00 

Nog te ontvangen rente spaarrek. € 281,32 Voorschot Impulsis 2015 en restant 2014 € 48.586,33 

        

    Positief saldo t/m 2013 € 10.177,10 

        

    Positief saldo 2014 € 10.586,74 

        

Totaal activa € 75.350,17 Totaal passiva € 75.350,17 

        

        

        

    ******Sieraden*******   

    Voorraad 1-1-2014 € 5.254,00 

    Inkoop sieraden  € 21.384,87 

    Voorraad 31-12-2014  € -15.993,00 

    Kostpijs verkoop sieraden  € -10.645,87 

    Resultaat op sieraden € 8.919,18 
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De begroting van de opbrengsten / kosten in Nederland en realisatie 

Begroting Stichting Zulu Aid 2014 (+ realisatie 2014) en 2015 

Inkomsten 
Begroting 

2014 
Realisatie 

2014 
Begroting 

2015 

Verkoop sieraden € 11.000,00 € 19.565,00 € 14.000,00 

Donaties organisaties € 87.100,00 € 38.350,00 € 54.067,00 

Jaarbedrag donateurs     € 3.000,00 € 3.000.00     € 2.500,00 

Notariële schenkingen € 1.500,00 € 1.170,00   € 1.500,00 

Legaten 00,00 0,00 0,00 

Subsidies 00,00 0,00 0,00 

Bijdrage Impulsis (koers 2014 0,070) € 49.550,00 € 49.464,00 € 36.033,00 

Opbrengst Marktdag Dorpskerk € 9.500,00 € 9.500,00 € 6.500,00 
Diverse inkomsten (o.a. 
scholenacties)  € 2.500,00 € 4.623,00 € 4.500,00 

Opbrengst Diaconale reis - € 36.183,00 € 3.000,00 
Opbrengst Jubileumcadeau 2013 
Opstandingskerk De Bilt (ontv. 2014) - € 6.100,00 - 

Ontvangen rente spaarrekening  281,00 200,00 

Totaal Inkomsten € 164.150,00 € 168.237,00 € 114.200,00 

      

Uitgaven 2014   

Inkoopprijs sieraden € 8.000,00 € 19.126,00 € 15.000,00 
Invoerrechten+kosten sieraden 
inkoop       € 2.000,00 € -1.137,00 € 1.500,00 
Kosten verkoop (o.a. kraamhuur 
markten) € 300,00 € 142,00  € 200,00 

PR kosten (website en schoolfolders) € 600,00 € 86,00 € 600,00 

Verzekering voorraad € 100,00 € 131,00 € 135,00 

Reiskosten bestuursvergaderingen € 500,00 € 722,00 € 600,00 
Terugbetaling Eigen Vermogen (op 
balans*) € 1.000,00 € 2.000,00 € 2000,00 

Bankkosten € 200,00 € 344,00 € 300,00 

Diverse kosten  € 300,00 € 448,00 € 500,00 

Geplande donaties aan Hillcrest   € 148.650,00 € 143.631,00 € 93.000,00 
Bezoeken aan Hillcrest Aids Centre 
(PR voor maken film en 
begrotingsoverleg)     € 1.500,00   € 1.500,00  

      
€  1.000,00 

Totaal uitgaven  € 163.150,00 € 166.993,00 € 114.835,00 

Surplus+/tekort- per einde jaar - € 1000,00 - € 1.244,00 -€ 635,00 
Voorraad sieraden per einde jaar 5254,00 € 15.993,00 p.m. 
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Bestuursleden Stichting Zulu Aid per 31 december 2014 
 

 Sandra de Vries – voorzitter (Zuidlaren) – Mob: 06 29266213 
 Aad van der Meer – secretaris (Bilthoven) – Mob: 06 51043060 
 Hennie Lubbers – penningmeester (Rolde) 
 Marrie van Walderveen – algemeen bestuurslid (Groenekan) 
 Taco de Vries – bestuursadviseur (Zuidlaren)  
 Teuni van der Meer – bestuursadviseur (Bilthoven) 

 
Tenslotte 
 
We zijn blij om u / jij als lezer dit verslag over het werk van Stichting Zulu 
Aid in 2014 aan te kunnen bieden. 
We zijn velen van jullie voor de steun aan ons werk veel dank verschuldigd. 
Op allerlei manieren hebben kerken, scholen, organisaties, bedrijven en een 
grote groep donateurs ons gesteund en steeds weer verrast en ons een hart 
onder de riem gestoken met geld, waardering, gebeden en activiteiten. 
Jullie support hebben we daarbij blijvend nodig nu we weer volop bezig zijn 
met alle plannen voor 2015 en later. Heel veel dank mede namens ons 
geweldige team. Op hoop van zegen weer voor 2015.  
 
Zuidlaren,  6 maart 2015   Bilthoven, 6 maart 2015 
 
Sandra de Vries (voorzitter)   Aad van der Meer (secretaris) 
 

                                                                 
 
Stichting Zulu Aid 
Ter Borch 5 
9472 RA Zuidlaren 
e-mail: info@zuluaid.nl 
Kamer van Koophandel nr: 50887270 
Bankrekeningnummer: NL22RABO0157729613 
Fiscaal nummer: NL 822980125 
 
 

 

mailto:info@zuluaid.nl
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