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Jaarverslag Stichting Zulu Aid 2012 
 

Hierbij presenteren wij het jaarverslag van de Stichting Zulu Aid aan over 
2012. We zijn trots om dit aan te bieden omdat we in grote lijnen onze 
doelen voor 2012 hebben gehaald. Veel dingen zijn gelukt, sommige dingen 
zijn meer dan gepland van de grond gekomen en andere dingen (nog) niet. 
Dat hebben we in dit verslag geprobeerd zo goed mogelijk allemaal toe te 
lichten en te presenteren. Het verslag is in eerste instantie voor onszelf. We 
gaan proberen hier lering uit te trekken en er ons voordeel mee te doen 
voor de komende jaren. Open als we willen zijn kan iedereen vervolgens 
met ons meelezen. Suggesties en reacties zijn van harte welkom.  
 

Inleiding 
 
Stichting Zulu Aid heeft een bijzondere geschiedenis. Deze geschiedenis die 
begon in 2010 met het werk van de eerste bestuursleden Sandra de Vries, 
Hennie Lubbers en Ina Damming kreeg een onverwachte 
wending na het overlijden van Rik van Walderveen in 
April 2012. Zijn zwager, dochter, echtgenote en 
schoonzus zochten naar wegen om Rik’s ideaal, om 
Hillcrest Aids Centre Trust in Zuid Afrika blijvend te 
steunen, vorm te geven.  
 
       Rik van Walderveen 
 
De enthousiaste mensen van Zulu Aid in Zuidlaren werden gevonden, de 
handen zijn toen ineen geslagen en een groep actieve, competente, elkaar 
aanvullende mensen vonden elkaar en besloten om per medio 2012 een 
Stichting Zulu Aid nieuwe stijl het licht te doen zien.  
Deze ontwikkeling en de plannen die daaruit voortvloeiden zijn uitgebreid 
beschreven in het beleidsplan 2012-2014, de IMPULSIS  aanvraag  over 
2012-2013 en in de folder van Stichting Zulu Aid. Al deze documenten zijn 
hierbij gevoegd en er wordt officieel naar verwezen. Dit hele jaarverslag is 
daarop gebaseerd. Voor wat betreft de informatie over het werk in Zuid 
Afrika hebben we ons voor dit verslag gebaseerd op de kleurrijke en 
informatieve kwartaalverslagen en het jaarverslag van Hillcrest Aids 
Centre Trust, als ook op de ervaringen na het bezoek door voorzitter 
Sandra de Vries aan Hillcrest in Oktober 2012. 
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Het jaar in samenvatting 
 
Het stemt ons met grote voldoening dat we er, na het verdriet rond het 
overlijden van Rik , in geslaagd zijn om op verschillende manieren, actief en 
met succes bezig te zijn met  fondswerving en de presentatie van Stichting 
Zulu Aid via de verkoop van sieraden en gerichte fondswervingsacties.  
We zijn erin geslaagd om in 2012 het geplande bedrag van maar liefst  
€ 33.000,- voor het werk van Hillcrest Aids Centre Trust over te maken 
naar Zuid Afrika. Daarnaast is er een omzet gerealiseerd van ruim €7.600,- 
aan verkochte sieraden. Daarmee is Stichting Zulu Aid één van de grootste 
buitenlandse afnemers van de sieraden van het economische deel van de 
Hillcrest Aids Centre, genaamd Woza Moya.  
De Stichting in haar nieuwe vorm is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel (nr. 50887270), er is een goed functionerend bestuur dat in 
2012 driemaal vergaderd heeft en zeer veel tussentijds contact heeft over 
de verschillende activiteiten en plannen. Er is een goed nieuw 
boekhoudsysteem opgezet en de financiën worden nauwgezet beheerd 
door penningmeester Hennie Lubbers, daarbij ondersteund door 
bestuursadviseur Marrie van Walderveen.  Een kascontrolecommissie 
maakt dat geheel compleet.  
Stichting Zulu Aid kreeg in 2012 de ANBI status als algemeen nut beogende 
instelling waardoor giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de 
belasting. 
Voor de verkoop van sieraden is er een efficiënt systeem opgezet voor 
verkoopregistratie en voorraadbeheer. Dit kan ook een goede basis vormen 
voor het nog uit te werken systeem voor consignatieverkoop door mensen 
die voor Stichting Zulu Aid vanuit huis en in hun omgeving promotie willen 
gaan doen en sieraden verkopen. Daar willen we in 2013 op inzetten.  
De belangrijke contacten met Hillcrest Aids Centre Trust, de kerken in De 
Bilt, onze medefinancier IMPULSIS, en de vele contacten op kleinere schaal 
lopen prima. Het onderhouden daarvan is een kracht van de Stichting.   
 
Visie  
 
De visie van Stichting Zulu Aid is direct afgeleid van de visie van Hillcrest 
Aids Centre Trust 
 
Een praktisch antwoord willen bieden aan de grote bedreigingen van HIV en 
Aids in KwaZulu-Natal, de provincie met de hoogste HIV prevalentie (rond de 
40%) van Zuid Afrika. 
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In 2012 is Hillcrest Aids Centre Trust erin geslaagd om dit praktische 
antwoord te leveren. Op alle onderdelen van hun werk t.w. HIV 
voorlichting, testen en raadgevingen, Economische steun aan vrouwen, 
Terminale zorg via het Respite Centre, Voedingsprogramma’s, Steun aan 
1500 grannies, het schoolfonds en het begrafenisfonds heeft het centrum 
zich met succes ingezet om fondsen te werven en de geplande activiteiten 
uit te voeren. De financiering van de Respite unit is daarbij de grootste zorg 
omdat de kosten daar hoog zijn.  
Met sterke overzichtelijke jaarverslagen en heldere kwartaalrapporten 
overtuigt men ons van hun kracht, succes en uitdagingen. Dat 
ondersteunen we met jaarlijkse bezoeken door voorzitter Sandra De Vries 
en in Maart 2013 zelfs door drie bestuursleden (Sandra de Vries, 
penningmeester Hennie Lubbers en secretaris Aad van der Meer) die, op 
eigen kosten na een Zuid Afrika reis, 5 dagen Hillcrest bezoeken.  
Ter gelegenheid van World Aids Day op 1 december 2012 bracht Hillcrest 
Aids Centre een sterke hoopgevende verklaring uit. Ook hier worden 
successen geboekt in de strijd tegen verspreiding van het HIV virus. De weg 
is nog lang maar er zijn successen en de gigantisch hoge 
besmettingspercentages (van 35 tot 40% in KwaZulu Natal) nemen ook 
hier af. Daar zetten we ons als Stichting Zulu Aid dan ook voor in. We 
ondersteunen Hillcrest daarin zoveel mogelijk, door de noodzaak van zorg, 
onvoorwaardelijke liefde, voorlichting over HIV en Aids en financiële steun, 
over te brengen in Nederland. 
 
Missie  
 
Het ondersteunen van projecten van o.a. het Hillcrest Aids Centre en Hillcrest 
Aids Centre Trust en de aan hun verbonden organisaties in KwaZulu-Natal, 
Zuid Afrika. Deze organisaties zorgen ervoor, dat mensen die leven met HIV 
en 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. 
 
Stichting Zulu Aid geeft Hillcrest Aids Centre de vrijheid om de 
gegenereerde en overgemaakte fondsen naar eigen inzicht in te zetten 
binnen de programma’s. Wel hebben we daarbij het advies gegeven om niet 
structureel deze fondsen in te zetten, voor salarissen bijvoorbeeld.  
De overgemaakte fondsen zijn o.a. benut voor de training van de mensen 
die sieraden maken voor hun inkomen, voor werk met de grannies en ook 
voor vervanging van een voor de  hygiëne heel belangrijk 
afvalverwerkingsysteem in de respite unit. Als gezegd is voor dat werk in 
totaal € 33.000,- overgemaakt (incl. de door IMPULSIS beschikbaar 
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gestelde fondsen). Het ondersteunen van programma’s van Hillcrest Aids 
Centre heeft dus in 2012 geheel volgens de planning  plaats gevonden.  
 
Stichting Zulu Aid heeft dit in 2012 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 

 
Ook in 2012 is de verkoop van sieraden een groot succes geweest. Het 
totale verkoopbedrag bedroeg maar liefst € 7.614,92.     Het grootste deel 
van de sieradenverkoop werd gerealiseerd door Sandra de Vries die in het 
noorden van het land veel evenementen bezoekt en contacten heeft 
opgebouwd. In December 2012 is er een voorraad ter waarde van € 2.000,- 
overgebracht naar Bilthoven en Groenekan met het doel om de verkopen 
van sieraden ook daar aan te doen trekken. Het maken van verdere plannen 
voor het uitbreiden van de verkoop van sieraden staan voor de eerste helft 
van 2013 op de planning. De werkende winkelwagen op onze website 
www.zuluaid.nl zal daar zeker bij helpen. In Maart a.s. tijdens het bezoek 
aan Hillcrest zal de bestelling voor 2013 worden besproken en gedaan. Op 
dit moment is Zulu Aid één van de  grootste constante buitenlandse klanten 
van Woza Moya met al drie jaar een jaaromzet van rond de € 8.000,-. 
Omdat het hierbij primair om omzet en werkgelegenheid gaat in Zuid 
Afrika, en niet om onze commerciële winstmarge, hebben we in September 
2012 de verkoopprijzen van de sieraden verlaagd. De marge die nu 
overblijft is ter dekking van de bescheiden werkkosten die Zulu Aid maakt 
voor folders en promotiemateriaal, website onderhoud en reiskosten 
bestuursleden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Het werven en inzamelen van geld via o.a. donaties, sponsoring, 

notariële schenkingen en legaten 
 
Ook deze activiteiten waren een groot succes in 2012. Naast het contract 
met IMPULSIS ontving Zulu Aid grote giften van de Dorpskerk in De Bilt (na 

http://www.zuluaid.nl/
http://zuluaid.nl/wp-content/uploads/2012/12/ketting-nokuphiwe-rood-kort-1024x680.jpg
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hun Marktdag op 8 september die een opbrengst had van € 26.000,-, de 
helft daarvan € 13.000,- was voor Zulu Aid). Daarnaast waren er giften uit 
acties op scholen, kerken, kleine stichtingen en particulieren. Deze laatste 
groep werd met name aangeboord via de brief die Annemarie van 
Walderveen en Aad van der Meer hebben gestuurd naar alle mensen die de 
afscheidsdienst of de begrafenis van Rik van Walderveen mee maakten. Dit 
heeft vele duizenden euro’s opgeleverd (zie daarvoor het financieel 
overzicht verderop in dit verslag) . De collecte in de afscheidsdienst zelf 
bracht ook al ruim € 1.200,- op. Al deze prachtige bijdragen ontvingen we 
in grote dank. Met name zijn we geraakt door de groep mensen die ons 
iedere maand, al dan niet op basis van een notariële schenking, hun 
bijdrage overmaken. In Januari 2013 heeft iedereen daarvoor een 
bedankbrief gekregen (zie bijlage). Een speciale vermelding en dank is hier 
op zijn plaats voor de mensen van de Dorpskerk in De Bilt die op 8 
september 2012 met velen een prachtige Marktdag in en rond de kerk 
organiseerden met een magnifieke opbrengst om stil van te worden. Een 
dag voor twee goede doelen en dat was de hele dag te merken. Er werd met 
hart en ziel gewerkt voor de goede zaak en om 7 uur ’s avonds na de 
gezamenlijke maaltijd kregen we in de kerk na een korte dankdienst te 
horen dat de dagopbrengst € 26.000,- was. De helft voor een GZB project 
het Morgenster ziekenhuis in Zimbabwe en de andere helft voor Hillcrest 
Aids Centre via Zulu Aid. Ds. Ouwehand, directeur van de GZB en Aad van 
der Meer mochten de cheques in ontvangst nemen en in zijn 
bedanktoespraak benadrukte Aad hoe geweldig het is om voor dit 
prachtige werk nu € 13.000,- plus het IMPULSIS percentage van 50%, in 
totaal dus € 19.500,- te kunnen overmaken. Een geweldig resultaat in Rik’s 
geest ook. Dit was een zeer emotioneel moment na een prachtige dag.    
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Tenslotte: iedere gift is ons evenveel waard. De giften en toezeggingen van 
organisaties of bedrijven willen we echter met name noemen:  
 

- IMPULSIS - € 11.000,- voor 2012 en reeds ontvangen vooruitbetaling 
van € 9.000,- voor 2013 

- Stichting Oecumenische viering Groningen € 646,68 
- Gift Daltonschool Eelde € 100,- 
- Stichting Wereldwinkel Het Grote Bos – Driebergen € 1.000,- 
- Gift Contract Bouwservice Gieten € 1.000,- 
- Gift Holtman notarissen Utrecht € 250,- 
- Dorpskerk De Bilt € 13.000,- (opbrengst Marktdag 8 september) 
- Diaconie PKN kerken De Bilt € 685,45 
- Stichting Ibafu - € 500,- voor 2012 en jaarlijkse toezegging voor de 

jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 van eveneens € 500,-  
 

 Het (zelf of door anderen) organiseren van bijeenkomsten, lezingen en 
andere activiteiten gericht op het promoten van het Hillcrest Aids 
Centre in KwaZulu-Natal, Zuid Afrika en haar aanverwante 
organisaties. 

 
Zulu Aid heeft op 10 evenementen in 2012 acte de presence gegeven met 
een stand vol informatie over het werk van Hillcrest Aids Centre en veel 
sieraden natuurlijk. In totaal besloeg dit 13 dagen dat we als Zulu Aid ons 
gezicht lieten zien, informatie deelden en voor vele duizenden euro’s aan 
sieraden verkochten. De meeste keren was het voorzitter Sandra de Vries 
die op een geweldige manier vol passie voor dit werk in de publiciteit stond 
en mensen enthousiast kreeg voor het werk in Hillcrest en voor de 
sieraden. Een overzicht van de evenementen is bijgevoegd als bijlage.  
 
Het initiatief nemen richting het zelf organiseren van bijeenkomsten en ons 
aanbieden voor bijeenkomsten, lezingen en andere activiteiten staat 
prominent op onze planning voor 2013. Dat staat op onze bestuursagenda 
van begin April 2013 wanneer we met name ook gaan nadenken met elkaar 
hoe we de marketing doelstellingen en marketing aanpak als opgenomen in 
onze beleidsnota 2012-2014 kunnen gaan invullen als ook onze rol op het 
gebied van bewustwording en informatie rond Hillcrest Aids Centre en HIV 
en AIDS. De presentatie van Zulu Aid bij de Lion’s Club in Houten op 15 
januari 2013 door Aad van der Meer en Annemarie van Walderveen en de 
trainingsdag medio Februari in de gemeente Tynaarlo over social media en 
PR binnen sociaal werk in de gemeente waren een mooi begin in die 
richting. Sandra de Vries bezocht deze dag.  
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Promotie van ons werk in 2012 
 
Zulu Aid heeft in 2012 vanaf het moment van samenvoeging in Juli van dat 
jaar stevig aan de weg getimmerd en wel op de volgende manieren. 
 
Website verbetering van www.zuluaid.nl – de in de basis al mooie en 
representatieve website is door ons, met hulp van websitebouwer Erik 
Kuyper  (E-weave design),    flink opgeschud en verbeterd. Resultaat is een 
mooie website met complete gegevens en een werkende 
winkelwagenfunctie. Met deze website kunnen we echt voor de dag komen.  
 
Folder – meteen na de nieuwe start vonden we het dringend noodzakelijk 
om een mooie nieuwe folder te maken. Die zag in September 2012 het licht 
na grote pro deo inzet van taaldeskundige Rein van der Meer uit Krimpen 
a/d IJssel, Studio Druk Concept & Design uit Soest en van de drukkerij van 
Kraamcentrum DAT uit Roosendaal. Een folder die klinkt als een klok.  
 
Mailing – deze mailing met de nieuwe folder naar de mensen die Rik van 
Walderveen’s begrafenis bezochten heeft groot effect gehad met heel veel 
positieve reacties en een groot bedrag aan bijdragen door vele mensen.  
 
Het presenteren van Zulu Aid op evenementen – dat werk als hierboven 
beschreven leidt direct tot meer bekendheid en breed draagvlak en 
waardering voor ons werk.  
 
Het uitdragen van Zulu Aid in de kerken in De Bilt – de band van Hillcrest 
Aids Centre via Zulu Aid met de kerken in De Bilt is heel speciaal en die 
dateert al vanaf 2010. Hillcrest leeft  binnen de kerken van De Bilt wat in 
2013 en 2014 een groot vervolg mag krijgen. Zie ook verderop in dit 
verslag.  
 
Mond op mond reclame – door ons enthousiasme en harde werken 
merken we ook gewoon dat mensen interesse tonen in Zulu Aid en ook 
enthousiast worden. Zo gaat het vuurtje door op weg naar meer donateurs, 
meer mensen die weten wat Hillcrest Aids Centre doet en waarom en die 
voor langere tijd met ons verbonden willen zijn.  
 
Facebook en social media – in 2012 is het ons nog niet gelukt om voor 
Zulu Aid een eigen Facebook pagina aan te maken. Dat gaat in maart 2013 
gebeuren met een duidelijke link ook erop naar de website en Facebook 
pagina van Hillcrest Aids Centre en IMPULSIS  
 

http://www.zuluaid.nl/
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Tenslotte bij Promotie – het is bekend dat het overlijden van Rik van 
Walderveen voor ons in eerste instantie de drijfveer was om ons met volle 
kracht in te gaan zetten voor Hillcrest Aids Centre. Zo hebben we toen de 
mensen van de bestaande Stichting Zulu Aid gevonden en zijn we samen 
aan de slag gegaan. De foto van Rik en het verhaal van Rik hebben we toen 
duidelijk maar zo bescheiden mogelijk ingezet in onze promotie. 
Bijvoorbeeld op de website leader (direct na openen homepage) en op de 
folder (in beide gevallen met foto).  
Vanaf het begin zijn we daarbij van mening geweest dat het inzetten van 
Rik’s foto in de promotie tijdelijk zou zijn. Rik’s droom is onze 
oprichtingsdrijfveer die we echter niet blijvend met Rik’s foto willen 
uitbaten. Vanaf maart 2013 is de foto niet meer op de website leader en 
ook niet meer op de folder. Onze bestaande folder is vernieuwd en in die 
zin verduurzaamd voor de komende jaren. Wel kan onder het kopje 
‘Stichting’ nog gelezen worden over Rik en zijn verhaal en ook de 
indrukwekkende herinneringsbrief van Hillcrest Aids Centre is daar te zien. 
Maar daar moet de lezer dan wel voor klikken en dus zelf voor kiezen.  
 
Vooruit kijken naar 2013 
 
Het nieuwe jaar 2013 is zeer actief begonnen en alle lichten lijken weer op 
groen te staan voor weer een succesjaar. Puntsgewijs zal ik de plannen 
daarvoor hier noemen: 

 Verkoop sieraden wordt met grote inzet voortgezet en we proberen 
in 2013 meerdere verkooppunten actief te laten worden.  

 Rond Zuidlaren maar ook in Utrecht zal worden verder gegaan met 
het presenteren van Stichting Zulu Aid op markten en evenementen. 

 Waar mogelijk  gaan serviceclubs, scholen, kerken(ook in Zuidwolde) 
en andere organisaties benaderd worden om acties te ondernemen 
en geld in te zamelen. Bij die gelegenheden zal ook informatie 
gegeven worden via onze folders en via lezingen en presentaties.  

 Voor de informatieverstrekking hebben we een gloednieuwe folder 
en een up to date website met een winkelwagen voor ons  
e-commerce bestelsysteem waarvoor we regelmatig lof oogsten.   

 In Maart 2013 zullen we starten met een Facebook pagina, die door 
Annemarie van Walderveen zal worden bijgehouden. 

 Van 23 t/m 28 maart 2013 brengen drie bestuursleden (op eigen 
kosten) een bezoek aan Hillcrest Aids Centre met het doel om alle 
actuele zaken rond onze samenwerking door te nemen en optimale 
voeling te houden met elkaar. Met name zal ook de training en het 
productieproces van sieraden worden geobserveerd. Onze eerste 
bestelling sieraden voor 2013 zal ter plaatse worden gedaan. Bij deze 
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gelegenheid zullen door ons ook veel foto’s worden gemaakt voor 
promotiedoeleinden. Tijdens het bezoek zal de zaak rond het 
verminderen/voorkomen van invoerrechten op de sieraden via het 
zgn. EUR1 format, met inzet van exportexperts in Zuid Afrika, 
uitgebreid aan de orde komen. We willen dit nu echt afronden.  

 Op gebied van fondswerving gaan we verder met het stimuleren van 
particulieren om donateur te worden of te schenken via een notariële 
akte (kosteloos door gewaardeerde medewerking van Holtman 
notarissen te Utrecht). We zijn trots op het werk van Hillcrest Aids 
Centre en kunnen dat uitstralen in onze fondswerving.   

 Speciale fondswervingstoppers in 2013 zijn het jubileumgeschenk 
van de 50 jarige Opstandingskerk in De Bilt. Men streeft voor steun 
aan economische activiteiten van Hillcrest Aids Centre naar een 
totaalopbrengst van € 5.000,- . Ook verblijdde de Dorpskerk in De 
Bilt ons weer met de mededeling dat ook dit jaar de opbrengst van de 
Marktdag (op 14 september) voor de helft ten goede zal komen aan 
Hillcrest Aids Centre via Zulu Aid.  

 Samen met onze eigen fondswervinginspanningen betekent dit dat 
het zeer in de lijn de verwachtingen ligt dat we onze financiële doelen 
voor 2013 gaan halen. Dit komt mede omdat we met een bescheiden 
financiële buffer, door inkomsten in de laatste weken van 2012,  het 
nieuwe jaar in zijn gegaan.    
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Financiën 2012 
 
 
  

Voorlopige resultatenrekening Stichting Zulu Aid over de periode 01-01-2012 t/m 31-12-2012   

Opbrengsten:     Kosten:     

            

Sieraden verkoop 7.614,92   Sieraden inkoop 5.978,40   

Ontvangen Donaties 23.061,13   Kosten sieraden inkoop  1.317,63   

Notariële schenking(en) 120,00   Stortingen naar Hillcrest  30.600,00   ** 

Bijdrage Impulsis 2012 11.000,00   Kamer van Koophandel 24,08   

       Diverse kosten 527,89 *** 

      Folders / Website 482,90   

      Bankkosten 153,31   

      Verzekering 100,08   

      Kosten markten 273,29   

      Positief saldo '12 2.338,47   

  41.796,05     41.796,05   

            

            

Voorlopige balans Stichting Zulu Aid per 31 december 2012   

Activa     Passiva     

            

Rabo rekening courant 583,71   
Inbreng eigen vermogen Sandra de 
Vries 4.500,00   

Rabo spaarrekening 17.000,00   
Inbreng eigen vermogen Aad en Teuni 
van der Meer 2.250,00   

Voorraad sieraden per 31-12-2012 6.080,50   
Inbreng eigen vermogen Marrie van 
Walderveen 2.250,00   

      Voorschot Impulsis 2013 9.000,00   

      Positief saldo 5.664,21   

            

Totaal activa 23.664,21   Totaal passiva 23.664,21   

            

** rechtstreeks door donateurs naar Hillcrest overgeboekt € 2.400,00 
  

  
  
    

daardoor totale storting naar Hillcrest Aids Centre Trust in 2012 € 33.000,00 
  

  
  
    

*** diverse kosten bestaan voor het grootste deel uit eenmalige kosten als kosten voor de verzending 
  

  
  
    

van de grote fondswervingsmailing, t shirts voor promotiewerk en afdrukken grote mooie foto's voor 
de kraam 
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De begroting van de opbrengsten / kosten in Nederland en realisatie 

Begroting Stichting Zulu Aid 2012 – 2013+ realisatie 2012 

Inkomsten 2012 
Realisatie 

2012 
Begroting 
2013(nw) 

Verkoop sieraden € 7.500,00 € 7.614,92 € 9000,00 

Donaties organisaties € 11.000,00 € 4.182,13 € 3.000,00 

Jaarbedrag donateurs € 0,00 € 5.879,00     € 3.000,00 

Notariele schenkingen € 1.000,00 € 120,00 € 1.000,-00 

Legaten € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Subsidies € 0,00 € 0,00 € 300,00 

Bijdrage Impulsis  € 11.000,00 € 11.000,00 € 9.000,00 

Opbrengst marktdag 8 september 2012 € 7.500,00 € 13.000,00 € 10.000,00 

Diverse inkomsten € 200,00 € 0,00 € 00,00 

geplande netto opbrengst droom event € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Opbrengst Jubileumcadeau 
Opstandingskerk De Bilt 

  
€ 4.000,- 

Totaal Inkomsten € 38.200,00 € 41.796,05 € 39.300,00 

        

Uitgaven 2012 2012 2012 

Inkoopprijs sieraden € 5.000,00 € 5.978,40 € 7.000,00 

Invoerrechten+kosten sieraden inkoop € 200,00 € 1.317,63     € 1.000,00 
BTW over invoerrechten en inhoud 
pakket € 988,00 -- -- 

Kosten verkoop € 500,00 € 273,29 € 300,00 

PR kosten € 1.000,00 € 482,90 € 300,00 

Verzekering voorraad € 100,00 € 100,08 € 100,00 

Reiskosten bestuursvergaderingen € 200,00 € 220,00 € 300,00 

Terugbetaling leningen (op balans*) *€ 1.000,00 *€ 1.000,00 *€ 1.000,00 

Bankkosten € 100,00 € 153,31 € 150,00 
Diverse kosten (incl. KvK, mailing en  
T-shirts voor in de kraam) € 112,00 € 331,97 € 150,00 

Geplande donaties aan Hillcrest € 23.000,00 € 30.600,00 € 31.000,00 

        

Totaal uitgaven € 32.200,00 € 39,457,58 € 40.300,00 

Surplus+/tekort- per einde jaar +€ 6.000,00 +€ 2.338,47 -€ 1.000,00 

voorraad sieraden p.m. p.m. p.m. 
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Bestuursleden Stichting Zulu Aid per 31 december 2012 
 

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

 
 
Tenslotte 
 
Met trots bieden we de lezers dit verslag aan. 
We zijn velen voor de steun aan ons werk veel dank verschuldigd. Het is 
vaak om er stil van te worden zoveel sympathie, warmte en support wij van 
velen in het jaar 2012 ontvingen.  
We wensten vurig dat we dit aan Rik hadden kunnen laten zien maar één 
ding weten we, dat hij trots op ons zou zijn. 
In zijn spirit en in zijn trouw en overtuigingskracht mogen  we ons werk in 
2013 voortzetten.  
Jullie support hebben we daarbij blijvend nodig.  
 
 
Zuidwolde, 26 februari 2013   Bilthoven, 26 februari 2013 
 
Sandra de Vries (voorzitter)   Aad van der Meer (secreatris 


