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Jaarverslag Stichting Zulu Aid 2013
Hierbij bieden wij het jaarverslag van de Stichting Zulu Aid aan over 2013.
Ook dit jaar zijn we trots om dit aan te bieden omdat we onze doelen voor
2013 meer dan gepland hebben gehaald. Veel dingen zijn gelukt, sommige
dingen zijn meer dan gepland van de grond gekomen en sommige dingen
(nog) niet. Dat hebben we in dit verslag geprobeerd zo goed mogelijk 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 op
info@zuluaid.nl .
Inleiding
Stichting Zulu Aid heeft een bijzondere geschiedenis die uitgebreid wordt
beschreven in ons jaarverslag 2012 (te vinden op onze website
www.zuluaid.nl). Op die website zelf is ook informatie te vinden over het
ontstaan van en ontwikkelingen binnen onze Stichting.
Direct al in 2013, het tweede jaar van ons bestaan als Zulu Aid nieuwe stijl,
hebben donateurs en financiers ons gevonden en we zijn daar heel blij mee.
Niet dat het ons verraste want we staan voor prachtig werk dat gedaan
wordt door Hillcrest Aids Centre in Zuid Afrika. Dat werk is onze motivatie
en onze kracht en dat stralen we blijkbaar uit want we werden in 2013
verblijd met prachtige steunbijdragen waar we heel dankbaar voor zijn.
Het jaar in samenvatting
We zijn trots op de resultaten die we als Zulu Aid in 2013 konden boeken
via de verkoop van sieraden, gerichte fondswervingsacties en
promotieactiviteiten. Absoluut hoogtepunt was het bezoek van directeur
Olivia Myeza en onderwijsman Sbu Mthethwa van Hillcrest Aids Centre aan
Nederland in september 2013. Geweldige 10 dagen met een grote impact.
We zijn erin geslaagd om in 2013 een bedrag van maar liefst
€ 31.825,40 voor het werk van Hillcrest Aids Centre Trust over te maken
naar Zuid Afrika. Dat is meer dan de geplande € 27.000,-. Daarnaast is er
een topomzet gerealiseerd van ruim €17.000,- aan verkochte sieraden.
Daarmee is Stichting Zulu Aid nog steeds één van de grootste buitenlandse
afnemers van de sieraden van het economische deel van de Hillcrest Aids
Centre, genaamd Woza Moya (‘come holy spirit’).
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De Stichting in haar nieuwe vorm is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel (nr. 50887270), er is een goed functionerend bestuur dat in
2013 vijfmaal vergaderd heeft en zeer veel tussentijds contact heeft over de
verschillende activiteiten en plannen. Het nieuwe boekhoudsysteem werkt
goed en de financiën worden nauwgezet beheerd door penningmeester
Hennie Lubbers, daarbij ondersteund door bestuursadviseur Marrie van
Walderveen, die ook de boekhouding bijhoudt. 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. In 2013 zijn deze eisen aangescherpt. Met het plaatsen van de
beleidsnota 2012-2014 op de website hebben we daaraan voldaan. Op alle
andere punten deden we dat al.
Voor de verkoop van sieraden is er een efficiënt systeem opgezet voor
verkoopregistratie en voorraadbeheer. Consignatieverkoop loopt goed bij
verschillende adressen overal in het land maar het standaardsysteem
daarvoor moet nog worden uitgewerkt. Hier liggen grote kansen.
De belangrijke contacten met Hillcrest Aids Centre Trust, de kerken in De
Bilt en Zuidlaren, SRC Cultuurvakanties, onze medefinancier IMPULSIS,
Stichting IBAFU 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.
Ook in 2013 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 nu
2000 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 en de verzorging en verpleging van
patiënten zeer arbeidsintensief is en dus relatief duur.
Nieuw in de aanpak van Hillcrest Aids Centre is het onderwijs en kinderprogramma dat zich toelegt op vroeg testen en behandelen van kinderen
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die leven met HIV en op preventie. Daar zet men nu op in als onderdeel om
in een vroeg stadium HIV besmetting te weten of te voorkomen. Zulu Aid
wil via een scholenprogramma in Nederland hierop aansluiten.
Met sterke overzichtelijke jaarverslagen en heldere kwartaalrapporten
overtuigt Hillcrest Aids Centre 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 bezochten.
Hoopgevend is dat de cijfers rond HIV en AIDS langzaam maar zeker de
goede kant op gaan en het aantal nieuwe besmettingen afneemt. 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. Zulu Aid steunt Hillcrest Aids Centre daarin zoveel mogelijk, door
de noodzaak van financiering van zorg, onvoorwaardelijke liefde, hoop en
perspectief en voorlichting over HIV en Aids, 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.
In 2013 heeft Stichting Zulu Aid aan Hillcrest Aids Centre de vrijheid
gegeven 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 fondsen die we, o.a. van een anonieme gever voor een
speciaal doel kregen – de Respite Unit – zijn natuurlijk daarvoor gebruikt.
Ook de cruciale anti doorlig matrassen die gefinancierd zijn uit de
Marktdag opbrengst van de Dorpskerk in De Bilt zijn daar natuurlijk uit
betaald.
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 het eerdergenoemde kinderprogramma. Ook is een klein deel van de
salarissen betaald uit onze bijdragen
Als gezegd is voor dit werk in totaal € 31.825,40,- overgemaakt (incl. de
door IMPULSIS beschikbaar gestelde fondsen). Het ondersteunen van de
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programma’s van Hillcrest Aids Centre heeft dus in 2013 zelfs boven de
planning plaats gevonden.
Stichting Zulu Aid heeft dit in 2013 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 2013 is de verkoop van sieraden een groot succes geweest. Het
totale verkoopbedrag bedroeg maar liefst € 17.972,55 dat een netto marge
opleverde van € 2.254,55. Dat bedrag reserveren we voor 2014 omdat we
over 2013 nog een BTW aanslag krijgen. Dat werd ons in oktober per brief
door de belastingdienst meegedeeld.
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. De verkopen in Utrecht rond De Bilt en
Groenekan zijn het afgelopen jaar ook uitstekend van start gegaan.
Daarnaast zijn er steeds meer mensen die zelf een kleine voorraad in huis
nemen en in hun kring verkopen De goed werkende webshop met
winkelwagen op onze website www.zuluaid.nl zal daar zeker bij helpen.
Over het jaar verdeeld worden er op drie momenten bestellingen 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,-.
Het jaar 2013 kende dus een enorme piek met bijna
het tweevoudige. Voor een deel kwam dat door het
laten produceren en verkopen van maar liefst 1000
koningskoppels op de dag van de kroning.
Dit is zo enorm belangrijk omdat de vrouwen en
mannen die de sieraden en andere producten
maken nu inkomen blijven houden en daardoor
duurzame ondersteuning ervaren voor hun
gezinsinkomen. Voor nu en ook voor de toekomst.
Omdat het hierbij voornamelijk om omzet en werkgelegenheid gaat in Zuid
Afrika, en niet om onze winst, hanteren we verkoopprijzen van de sieraden
die scherp zijn. De bescheiden marge die overblijft is o.a. deels voor
dekking van de bescheiden werkkosten die Zulu Aid maakt voor folders en
promotiemateriaal, website onderhoud en reiskosten bestuursleden en
andere noodzakelijke kosten. FOT
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 Het werven en inzamelen van geld via o.a. donaties, sponsoring,
notariële schenkingen en legaten
Ook deze activiteiten waren een groot succes in 2013. Naast het contract
met IMPULSIS ontving Zulu Aid grote giften van de Dorpskerk in De Bilt (na
hun Marktdag op 14 september die bij slecht weer een opbrengst had van
€ 19.000,-, de helft daarvan € 9.500,- was voor Zulu Aid) en van een
anonieme gever. Daarnaast waren er, ook in 2013, giften uit acties op
scholen, kerken, kleine stichtingen en particulieren. De jubilerende 50
jarige Opstandingskerk in De Bilt had haar jubileumactie voor 50% voor
Zulu Aid. Net als de prachtige opbrengst van de Kerstmarkt in Rolde
ontvingen we dat in januari 2014.
Al deze prachtige bijdragen ontvingen we in grote dank. Met name echter
blijven we geraakt door de groep mensen die ons iedere maand, al dan niet
op basis van een notariële schenking, hun bijdrage overmaken. In Januari
2014 heeft iedereen daarvoor een bedankbrief gekregen (zie bijlage) via
onze jaarbrief.
Een speciale vermelding en dank is hier op zijn plaats voor de mensen van
de Dorpskerk in De Bilt die op 14 september 2013 met velen een prachtige
Marktdag in en rond de kerk organiseerden met een weer magnifieke
opbrengst om stil van te worden. Een dag voor twee goede doelen en dat
was de hele dag te merken. Er werd in kletsnat
weer 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 € 19.000,- was. De helft
voor een GZB project het Morgenster ziekenhuis in
Zimbabwe en de andere helft voor Hillcrest Aids
Centre via Zulu Aid. Olivia Myeza, de directeur van
Hillcrest Aids Centre mocht de cheque in ontvangst
nemen. De Marktdag en Hillcrest is een hechte
relatie geworden en daar zijn we heel blij mee en
dankbaar voor.
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Tenslotte: iedere gift is ons evenveel waard. De giften en toezeggingen van
organisaties of bedrijven in/voor 2013 willen we echter met name noemen:
-

IMPULSIS - € 11.000,- voor 2012 en € 9.000,- voor 2013
Dorpskerk De Bilt € 9.500,- ,- (opbrengst Marktdag 14 september)
Diaconie PKN kerken De Bilt € 685,45
Stichting Ibafu - 2013 bijdrage € 500,Collecte kerkelijke PKN gemeente Oost Souburg € 186,05
Donatie van Stichting die anoniem wil blijven € 8.950,Sponsorloop – Nyepoort school Groenekan € 3.526,81
Gemeente Tynaarlo – gift voor Wereldfeest € 250,Lion’s club Houten – gift voor presentatie € 250,Opbrengst Volkskerstzang Groenekan in dec 2012 € 350,Wereldwinkel Oost Souburg € 100,Schoolgift via Ina Damming Zuidlaren € 57,Collecte verzorgingshuis Weltevreden De Bilt € 25,-

 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 aan ca. 30 evenementen in 2013 deelgenomen met
presentaties, een stand met informatie over het werk van Hillcrest Aids
Centre en veel sieraden natuurlijk. In totaal besloeg dit .. dagen dat we als
Zulu Aid ons gezicht lieten zien, informatie deelden en voor vele duizenden
euro’s aan sieraden verkochten. Hoogtepunt was de 10 daagse periode in
september waarin onze Hillcrest gasten uit Zuid Afrika ons bezochten.
Negen swingende werkdagen met een druk programma en grote impact.
Een overzicht van de impact van het Hillcrest bezoek is bijgevoegd als
bijlage. We zijn de diaconie van de PKN kerken in De Bilt die de reiskosten
van onze gasten financierde veel dank verschuldigd en de genoemde
impact mogelijk maakte.
Activiteiten en evenementen in 2013 waren:
 Januari - Presentatie bij Lion’s club Houten
 Februari - Training gevolgd (door Sandra de Vries) van Gemeente
Tynaarlo over gebruik social media voor goede doelen
 Maart - Bezoek Sandra, Hennie en Aad aan Hillcrest Aids Centre (voor
eigen rekening)
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 April - Bezoek Aad op uitnodiging van de Nederlandse Ambassade in
Pretoria op Kroningsdag 30 april 2013 voor verkoop
kroningskoppels en met informatiestand als enige non profit
organisatie
 Mei - Bezoek Aad aan Hillcrest Aids Centre voor onderzoek naar
organisatiesterkte van Hillcrest Aids Centre; 17 mei Sponsorloop
basisschool de Nijepoort Groenekan,; 26 mei Wol in de Hoofdrol,
Haren;
 Juni - Deelname aan Wereldfeest Tynaarlo met grote stand; 15 juni
Concert Maria Pruisken, synagoge Zuidlaren 23 juni Midsummer Fair
Zeijen;
 Juni - Jubileumdienst Opstandingskerk De Bilt o.a. rond Hillcrest Aids
Centre en het jubileumcadeau
 Voorbereiding diaconale reis in juli 2014 door PKN kerken De Bilt
 Juli - meedoen met inschrijving voor bazaar PKN kerken voor
voorjaar 2014 – op deze manier hebben nauw contact gelegd met
perspectief voor later
 September - Bezoek Olivia en Sbu – heel veel evenementen,
kerkdiensten en bezoeken gedaan (zie de bijlage) in 9 dagen tijd

 November - bezoek Sandra aan Hillcrest Aids Centre (voor eigen
rekening); - op uitnodiging van IMPULSIS als voorbeeldproject een
kraam verzorgd met de sieraden en de informatie over Hillcrest Aids
Centre informatie. Op verzoek van IMPULSIS daarvoor een
voorbeeldbrief gemaakt voor andere initiatiefnemers op het vlak van
gedegen kleinschalige ontwikkelingssamenwerking
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 December - met stands op kerstmarkten in Wijk bij Duurstede, Anloo,
Rolde, Haren(Gr.) en Utrecht Kanaleneiland
 December
- Afronding in kerkdienst op eerste Kerstdag
Jubileumactie Opstandingskerk De Bilt. Opbrengst € 12.200,-. 50%
voor Voedselbank en minima De Bilt en 50% voor economisch
project van Hillcrest Aids Centre, € 6.100,- dus.
 November / december - Volop voorbereiding en fondswerving voor
Diaconale reis juli 2014 in De Bilt en Bilthoven.
Promotie van ons werk in 2013
Zulu Aid heeft in 2013 op dit gebied belangrijke stappen gezet.
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) in 2013 nog verder verbeterd. Resultaat is een
functionele mooie website met complete gegevens en een werkende
winkelwagenfunctie. Met deze website kunnen we echt voor de dag komen.
Dat is in 2013 gebleken.
Folder – de in 2012 ontworpen folder kreeg in 2013 een herdruk. In zijn
geest is het verhaal over Rik van Walderveen in die tweede, nu meer
definitieve, folder weggelaten.
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 en rond Zuidlaren –
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 2014 een groot vervolg mag krijgen, met name via de
diaconale reis en de Marktdag van de Dorpskerk in De Bilt. Zie ook
verderop in dit verslag. Het contact met de kerken in Zuidlaren is actief
opgestart via onze contact rond onze nominatie voor het meedelen in de
opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt. We hopen daarop voor 2015.
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.
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Facebook en social media – Zulu Aid heeft een eigen Facebook pagina die
bijgehouden wordt door voorzitter Sandra. Ook Hillcrest Aids Centre is op
facebook en maakt daar intensief gebruik van.
Vooruit kijken naar 2014
Het nieuwe jaar 2014 is super actief begonnen en alles lijkt weer op groen
te staan voor weer een succesjaar met grote perspectieven voor een
prachtige jaaropbrengst.
De punten op een rij:
 Verkoop sieraden wordt met grote inzet voortgezet en we proberen
in 2014 meerdere verkooppunten structureel actief te laten worden
met goede consignatieafspraken.
 Rond Zuidlaren maar ook in Utrecht zal worden verder gegaan met
het presenteren van Stichting Zulu Aid op markten en evenementen.
De nieuwe banners zullen daar een grote steun bij zijn.
 Waar mogelijk gaan serviceclubs, scholen, kerken( in Utrecht, de Bilt,
Zuidlaren, Noordlaren en Rolde) 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 goede folder en een
up to date website met een winkelwagen voor ons
digitale bestelsysteem waarvoor we regelmatig lof oogsten.
 De Facebook pagina zal blijvend bijgehouden en ingezet worden.
 Van 14 t/m 27 maart zal Aad een bezoek brengen aan Hillcrest Aids
Centre voor het bespreken van het programma en logistieke aspecten
van de diaconale reis
 In april zal voorzitter Sandra de Vries Hillcrest Aids Centre bezoeken
met twee communicatie HBO studentes Niesje Damming en Rixt
Nijholt voor het maken van een promotiefilm voor Zulu Aid en
Hillcrest Aids Centre als hun afstudeeropdracht. Ook zal er tijdens
deze reis over het scholenplan gepraat worden.
 Op het 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.
De kwaliteit waar Hillcrest Aids Centre voor staat blijkt een enorme
trekker te zijn voor ons.
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 Speciale fondswervingstoppers in 2014 zijn de bijdrage van SRC
Cultuurvakanties die ons per contract gaan steunen met een
prachtige bijdrage van € 2,- per vertrekkende reiziger. Een mooi
contract waar groot vertrouwen in ons uit blijkt en waar we heel
trots op zijn. SRC reizigers zullen tijdens hun bezoeken aan dit deel
van Zuid Afrika ook projecten van Hillcrest Aids Centre bezoeken,
met name de grannies. Voor 2014 verblijdde de Dorpskerk in De Bilt
ons weer met de mededeling dat ook dit jaar de opbrengst van de
Marktdag (op zaterdag 13 september) voor de helft ten goede zal
komen aan Hillcrest Aids Centre via Zulu Aid. Voor dit langdurige
commitment zijn we heel erg dankbaar en blij. Hier is sprake van een
echte band.
 Samen met onze eigen fondswervinginspanningen betekent dit dat
het zeer in de lijn de verwachtingen ligt dat we onze financiële doelen
voor 2014 gaan halen en zelfs meer dan dat.
 Maar het gaat niet alleen om groot geld. We zijn ook even zo
dankbaar met de vervolgfinanciering door Stichting Ibafu die zich
voor 5 jaar voor een mooi bedrag aan ons verbonden heeft. Ook de
trouwe donateurs en mensen die sieraden kopen of een eenmalige
bijdrage doen zijn ons lief en maken het mooie werk van Hillcrest
Aids Centre mogelijk
 En dan een laatste klapper voor 2014, de diaconale reis. Op 22 juli
2014 hopen 27 mensen van de drie PKN kerken in De Bilt en
Bilthoven op weg te gaan naar Hillcrest Aids Centre voor een
diaconale reis. In een periode van twee weken willen we elkaar leren
kennen als diaconale partners sinds 2014. De groep gaat in Zuid
Afrika natuurlijk ook aan de slag en tijdens zijn bezoek in Maart 2014
is het de bedoeling dat Aad dat precies gaat bespreken. Zaken als
schilderwerk, huisjesbouw, omheiningen van tuinen, tuinonderhoud,
computeradvies, reparatiewerk en helpen bij wegaanleg kunnen aan
de orde komen. Voor die reis is de groep sinds oktober 2013 al bezig
met het bij elkaar verdienen van gelden voor het financieren van de
kosten van hun werk daar. De reiskosten betalen de mensen zelf met
een bijdrage van de diaconie. Het huidige doel dat ze bij elkaar willen
verdienen is € 15.000,-. Dit lijkt ruimschoots gehaald te worden. De
sfeer in de groep is geweldig en Hillcrest Aids Centre wordt steeds
bekender in de drie gemeentes en daar buiten. Ook hiervoor heeft de
plaatselijke diaconie weer een bedrag beschikbaar gesteld. Ditmaal
van € 8000,- voor mensen die de werkzaamheden niet zelf kunnen
financieren door ziekte, beperking of ouderdom.
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Financiën 2013
Voorlopige resultatenrekening Stichting Zulu Aid over de periode 01-01-2013 t/m 31-12-2013
Kosten:

Opbrengsten:

Sieraden inkoop

€ 13.183,57

Kosten sieraden inkoop
Stortingen naar Hillcrest
Diverse kosten

€ 3.361,83
€ 31.825,40
€ 1.141,70

Folders / Website

€ 579,95

Bankkosten

€ 340,74

Verzekering

€ 95,85

Kosten markten

Sieraden verkoop

€ 17.972,55

Ontvangen Donaties

€ 26.699,07

Notariële schenking(en)

€ 1.170,00

Bijdrage Impulsis 2013

€ 9.000,00

Positief saldo bezoek Olivia
Rente spaarekening (nog te
ontvangen)

€ 245,58
€ 158,38

€ 203,65

Positief saldo 2013

€ 4.512,89
€ 55.245,58

€ 55.245,58

Voorlopige balans Stichting Zulu Aid per 31 december 2013
Activa

Passiva

Rabo rekening courant

€ 3.234,76

Lening van Sandra de Vries

€ 4.000,00

Rabo spaarrekening
Voorraad sieraden per 31-122013
Nog te ontvangen rente
spaarrekening

€ 9.909,96

Lening van Aad van der Meer

€ 2.000,00

€ 5.254,00

Lening van Marrie van Walderveen

€ 2.000,00

Totaal activa

€ 158,38

€ 18.557,10

Kruispost (diaconie reis 2014)

€ 380,00

Positief saldo t/m 2012

€ 5.664,21

Positief saldo 2013

€ 4.512,89

Totaal passiva

€ 18.557,10

Totale stortingen en giften (o.a. voor griepinjecties staf en toiletartikelen voor Respite
Unit als gift van reisgroep Meer Mens maart 2013) naar Hillcrest Aids Centre Trust in
2013 € 31.825,40
Diverse kosten van € 1.141,70 bestaan voor het grootste deel uit eenmalige kosten als
kosten voor de verzending van verkochte sieraden plus voor € 500,- een bijdrage aan
Aad van der Meer als tegemoetkoming in zijn reiskosten naar Hillcrest Aids Centre voor
het doen van het organisatieonderzoek, als ook reiskosten voor bezoek aan SRC
Groningen, reiskosten bestuursleden naar vergaderingen en eenmalige aankoop van
twee promotie-banners voor op de kramen als promotiekosten.
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De begroting van de opbrengsten / kosten in Nederland en realisatie
Begroting Stichting Zulu Aid 2013 (+ realisatie 2013) en 2014
Begroting
Realisatie
Begroting
Inkomsten
2013
2013
2014
Verkoop sieraden
€ 9.000,- € 18.000,00 € 11.000,00
Donaties organisaties
€ 3.000,14.225,00 € 87.100,00
Jaarbedrag donateurs
€ 3.000,€ 2.965,00
€ 3.000,00
Notariële schenkingen
€ 1.000,€ 1.170,00
€ 1.500,00
Legaten
€ 0,00
€ 00,00
00,00
Subsidies
Bijdrage Impulsis (koers 2014 0,070)
Opbrengst marktdag Dorpskerk
Diverse inkomsten (o.a. scholenacties)
geplande netto opbrengst droom event
Opbrengst Jubileumcadeau
Opstandingskerk De Bilt
Totaal Inkomsten
Uitgaven
Inkoopprijs sieraden
Invoerrechten+kosten sieraden inkoop
BTW over invoerrechten en inhoud
pakket (in 2014 betalen over 2013 en
2014)
Kosten verkoop (o.a. kraamhuur
markten)
PR kosten (website en schoolfolders)
Verzekering voorraad
Reiskosten bestuursvergaderingen
Terugbetaling Eigen Vermogen (op
balans*)
Bankkosten
Diverse kosten ( 2013 - incl. organisatie
onderzoek, djembes op wereldfeest,
banners)
Geplande donaties aan Hillcrest
Bezoeken aan Hillcrest Aids Centre
Totaal uitgaven
Surplus+/tekort- per einde jaar
voorraad sieraden

€ 300,00
€ 9.000,00
€ 10.000,00
€ 00,00
€ 00,00

00,00
€ 9.000,00
€ 9.500,00
€ 00,00
€ 00,00

00,00
€ 49.550,00
€ 9.500,00
€ 2.500,00
-

€ 4.000,00
€ 39.300,00

*p.m.
€ 54.860,00

p.m.
€ 164.150,-

2013
€ 7.000,00
€ 1.000,00

real. 2013
€ 12357,00
€ 3361,00

2014
8.000,00
2.000,00

p.m.

p.m.

2.254,-

€ 300,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 300,00

€ 204,00
€ 580,00
€ 96,00
€ 251,00

300,00
600,00
100,00
500,00

*€ 1.000,00
€ 150,00

€ 1.000,00
€ 341,00

€ 1.000,00
200,00

€ 150,00
€ 31.000,00

€ 900,00
€ 31.825,00

300,00
€ 148.650,€ 1.500,00
€ 40.300,00 € 50.915,00 € 163.150,-€ 1.000,00
€ 3.945,- - € 746,00
p.m.
p.m.
p.m.

VERKLARING KASCONTROLECOMMISSIE ALS LAATSTE BLAD IN DIT VERSLAG
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Bestuursleden Stichting Zulu Aid per 31 december 2013








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

Tenslotte
Met trots bieden we de lezers dit verslag aan over ons werk van Stichting
Zulu Aid in 2013.
We zijn velen 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 fondsen, waardering, gebeden en harde munt.
Jullie support hebben we daarbij blijvend nodig nu we weer volop bezig
zijn met alle plannen voor 2014 en later. Heel veel dank mede namens ons
geweldige team.
Zuidlaren, 5 juni 2014

Bilthoven, 5 juni 2014

Sandra de Vries (voorzitter)

Aad van der Meer (secretaris)
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