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1 BESTUURSVERSLAG
1. Inleiding
Stichting Sibusiso is opgericht in 2000 en statutair gevestigd te Terneuzen en heeft als
correspondentieadres Oesterputten 2 te Terneuzen; de stichting is ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel in Zuidwest-Nederland onder nummer 22046082. De stichting is door de
Belastingdienst aangewezen als ANBI Stichting onder nummer 808778961 .
Per 1 januari 2014 is de wetgeving voor (Algemeen Nut Beogende instellingen) ANBI’s aangepast. Een
aantal nieuwe voorwaarden is opgesteld. Dit volgens de belastingdienst om het vertrouwen van het publiek
in de filantropische sector te bevorderen. Ook Sibusiso is door de belastingdienst officieel gekenmerkt als
ANBI. Wij hebben derhalve de nieuwe voorwaarden geïmplementeerd, om de status te borgen.

Het bestuur van de Stichting is per 31 december 2015 als volgt samengesteld:
Voorzitter: A.J. Aalbers
Secretaris: A.I.M. Hammer Roos
Penningmeester: L.T.M. Wortel
Overige bestuursleden: G. Kuperus en T. Selhorst
Gedurende het verslagjaar is R. Pol-Vercauteren afgetreden als bestuurslid, er zijn geen andere
wijzigingen in de samenstelling opgetreden.
Tenminste eens per kwartaal komt het bestuur bijeen voor een vergadering en mocht aanleiding toe zijn,
vindt dit meer frequent plaats. Minimaal 1 keer per jaar is er dan een gezamenlijke vergadering waarbij het
managementteam uit Tanzania aanwezig is, om het beleid te bespreken.
2. Doelstelling
Het doel van Stichting Sibusiso is , dat ze er naar streeft het taboe rond handicaps te doorbreken en de
acceptatie van verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania te vergroten.
Hier voor is een centrum opgezet in de buurt van Arusha, waar men om de doelstelling te behalen het
volgende aan activiteiten heeft.
1. Speciaal onderwijs aanbieden om capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen van het gehandicapte
kind.
2. Familieleden begeleiden en trainen in het verzorgen en omgaan met het gehandicapte kind.
3. Assisteren bij de doorverwijzing naar andere instellingen, zoals revalidatiecentra en (speciale) scholen.
4. Het beschikbaar stellen van de nodige hulpmiddelen, zoals speciale zitstoelen, of rolstoelen. (deze
hulpmiddelen worden door onze eigen medewerkers vervaardigd)
5. De samenwerking vergroten tussen Sibusiso en andere (hulp)organisaties.
6. De aandacht vestigen op de situatie van verstandelijk gehandicapte kinderen.
7. Opkomen voor de rechten van verstandelijk gehandicapte kinderen.

Om de bovengenoemde te verwezenlijken zijn er een aantal programma onderdelen.
1. Er is een school waar tiener kinderen gedurende 6 maanden les krijgen in Sociale vaardigheden,
vaardigheden om in en om het huis te helpen bij allerlei taken en om meer zelfstandig te zijn in de
eigen verzorging.
2. Om de drie maanden wordt er een groep kinderen uitgenodigd om naar het centrum te komen, waar bij
ze door de week samen met een ouder/verzorger verblijven. In deze drie maanden zal de
ouder/verzorger training krijgen in het omgaan en verzorgen van het gehandicapte kind. Na deze drie
maanden zal de ouder/verzorger maandelijks met het kind terug komen op het centrum voor controle.
Ook zal er een outreach team regelmatig een huis bezoek afleggen, waarbij er gekeken wordt hoe de
ouder/verzorger in de thuis situatie met het kind omgaat.
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3.

4.
5.

6.

Kinderen die na de 6 maanden Speciaal Onderwijs hebben genoten op het centrum, worden daarna,
als het niveau het toe laat, doorverwezen naar reguliere scholen met een speciaal onderwijs klasje.
Daarnaast worden kinderen met fysieke beperkingen door verwezen naar organisaties die daarin
gespecialiseerd zijn.
Door verwijzen van kinderen met specifieke problemen waar Sibusiso geen hulp aan kan geven, er
komen ook kinderen naar Sibusiso van andere organisaties.
Gedurende outreach worden niet allen huisbezoeken gebracht, maar worden scholen, klinieken en
andere dorpscentra bezocht om daar mensen over het werk van Sibusiso te vertellen.
Dit in samen werking met “Sibusiso ambassadeurs”
Op lokaal en regionaal niveau lobbyen bij overheid instanties en andere organisaties.

3. Activiteiten
In 2015 is er beperkt regulier onderhoud aan het Sibusiso centrum uitgevoerd.
De zonnepanelen zijn geïnstalleerd en werken naar tevredenheid, de verbetering van de entree met huisjes
voor de portiers is gerealiseerd.
Er is een begin gemaakt met het vernieuwen van de bananenblad op de daken, dit zal in 2016 worden
gerealiseerd.
Deskundigenpool
Namens het bestuur hebben Arie Aalbers en Gunilla Kuperus half maart een werkbezoek gebracht aan het
centrum in Tanzania om zich op de hoogte te stellen van het dagelijks reilen en zeilen van het centrum.
Beide bestuursleden hebben geconstateerd dat het werk in het centrum professioneel is, in vergelijking met
eerdere jaren is de hulp die de kinderen krijgen steeds beter aan het worden.
Ook hebben deze bestuursleden deelgenomen aan het outreach programma, wat wederom diepe indruk
heeft gemaakt. Het is goed te constateren dat de gehandicapte kinderen veel baat hebben bij het
programma waar zij deel van uitmaken.
Dit is mede te danken aan de begeleiding die aan de lokale therapeuten ter ondersteuning wordt gegeven
door ons deskundigenpoel.
In 2015 is er 3 keer een kinderfysiotherapeut van de deskundigenpoel, 1 keer een docent speciaal
onderwijs en een logopedist naar Tanzania geweest om daar het personeel een training te geven
De bestuursleden hebben tijdens hun bezoek ook overleg gevoerd met het bestuur van de Sibusiso
Foundation omtrent de huidige situatie en behoefte vanuit Tanzania.

4. Financiering
De financiële positie van Sibusiso is gezond en gebaseerd op inkomsten uit giften, donaties en opbrengst
van beleggingen. Het uitgangspunt van het financiële beleid is gebaseerd op het feit dat de
exploitatiekosten van het Sibusiso Centrum in Tanzania minimaal 2 x gedekt worden. De stichting heeft een
buffervermogen waarvoor bij de belegging een conservatieve beleggingsstrategie wordt gevolgd. Het
bestuur mag over een gedeelte van het vermogen ( een bedrag van Euro 930.670, - ) niet vrijelijk
beschikken.
Het bestuur onderzoekt mogelijkheden voor eventuele samenwerking met vergelijkbare organisaties, het
beschikbaar stellen van financiële middelen onder strikte voorwaarden kan hierbij een onderdeel vormen.
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5. Beleggingsbeleid
Eind 2013 heeft het bestuur gekozen voor een wijziging in het beleggingsbeleid. Aanleiding daartoe was dat
een groot deel van de obligatiebelegging was belegd in achtergestelde obligaties. De totale portefeuille
voldeed mede hierdoor niet aan de ANBI/norm. Naast huisbankier Rabobank is er een tweede bankier
(Deutsche Bank) gevraagd om met een nieuw beleggingsvoorstel te komen. Uitgangspunt hierbij was dat
fondsaanbieders waarmee de banken werken dienden te voldoen aan de Principles for Responsible
Investment (PRI) van de Verenigde Naties. Dat is een internationale gedragscode op het gebied van
verantwoord beleggen. Ook dienen de criteria op het vlak van maatschappelijk verantwoord beleggen
nageleefd te worden. Daarnaast is het beleggingsbeleid op langere termijn gebaseerd op
vermogensbehoud.
De gekozen beleggingen zijn gebaseerd op de uitgangspunten van onze beleggingen, waaronder
beleggingsdoel, beleggingshorizon en risicoprofiel. Het doelrisicoprofiel dat is vastgesteld wordt door de
Rabobank Zeer Defensief genoemd, bij Deutsche Bank is sprake van Laag Risico.

6. Beheer en besteding van het vermogen
Uitgangspunten:
• de jaarrekening van Stichting Sibusiso wordt jaarlijks samengesteld door de penningmeester, en
gecontroleerd door Lansigt Accountants & Belastingadviseurs, uitmondend in een accoutantsverklaring.
• de Stichting stelt jaarlijks een bestuursverslag en een prestatieverslag op, dat wordt goedgekeurd door
het bestuur;
• de bestedingen hebben betrekking op uitgaven voor de exploitatie, onderhoud gebouwen en projecten
van de Stichting in Tanzania.

Terneuzen, 13 september 2016
Arie Aalbers
Voorzitter

Leo Wortel
Penningmeester

Atty Hammer -Roos
Secretaris
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2 BALANS PER 31 DECEMBER 2015
31 december
2015

toelichting

€

€

31 december
2014
€

€

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa

1

1.169

2.501

Effecten

2

1.505.532

1.355.524

Liquide middelen

3

218.334

216.885

Som vlottende activa

1.725.035

1.574.910

Totaal activa

1.725.035

1.574.910

Passiva
Reserves en fondsen

4

Reserves
Fondsen

793.735
930.670

Totaal eigen vermogen

Kortlopende schulden

640.495
930.670
1.724.405

1.571.165

5

Overlopende passiva

630

Som kortlopende schulden

Totaal passiva
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3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Realisatie
2015
€

Realisatie
2014
€

Baten uit schenkingen
Rente Obligaties
Dividend effecten
Koerswinst Obligaties / effecten
Rentebaten

212.135
0
11.380
111.003
1.362

184.128
7.953
8.523
114.073
2.501

Totale baten

335.880

317.178

Besteed aan doelstelling
Kosten Tanzania
Investeringen in Tanzania
Lonen en salarissen

108.147
17.776
55.800

118.301
47.297
56.311

Totaal besteed aan doelstelling

181.723

221.909

917
0
__________
917

8.341
0
_________
8.341

Totaal lasten

182.640

230.250

Saldo van baten en lasten

153.240

86.928

153.240
153.240

86.928
86.928

toelichting

Baten

Lasten

Beheerskosten
Kosten in Nederland
Koersverlies Obligaties / effecten
Totaal besteed aan beheerskosten

6

7

Saldo is toegevoegd aan:
- Vrij besteedbaar vermogen
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4 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN
PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige
uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Daarbij is de meest recente Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen gevolgd (aangepast in 2011). De
grondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig boekjaar.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kosten.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen ervan naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich
bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Bij
vermoeden van mogelijke oninbaarheid van vorderingen wordt een voorziening gevormd. De effecten worden
tegen de actuele waarde gewaardeerd.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Baten
Donaties, giften en schenking periodieke uitkeringen worden in dit verslag meegeteld op het moment dat
Stichting ze ontvangt.
De rentebaten worden gevormd door de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten.
Lasten
Bestedingen aan internationale activiteiten worden als last verantwoord in de staat van baten en lasten in het
jaar waarin de geldmiddelen aan het centrum ter beschikking worden gesteld.
Beheerskosten
Hieronder worden opgenomen de kosten van de eigen organisatie.
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5 KASSTROOMOVERZICHT
Het opnemen van een kasstroomoverzicht wordt vanuit Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJ 650 sterk
aanbevolen.
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Realisatie
2015

Realisatie
2014

Saldo van baten en lasten
Overlopende activa
Investeringen in effecten
Kortlopende schulden

153.240
1.332
-39.005
-3.115

86.928
21.114
-694.963
-1.960

Koersresultaten effecten

112.452
-111.003

-588.881
-114.073

1.449

-702.954

216.885
218.334

919.839
216.885

1.449

-702.954

Verandering in werkkapitaal:

Kasstroom uit operationele activiteiten

Stand liquide middelen begin boekjaar
Stand liquide middelen eind boekjaar
Mutatie liquide middelen
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6 KENGETALLEN
De Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJ 650 en het CBF schrijven het vermelden van een aantal kengetallen
voor, die hieronder nader worden toegelicht.

De Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJ 650 en het CBF schrijven het vermelden van een aantal kengetallen
voor, die hieronder nader worden toegelicht.

Norm

Realisatie
2015

Realisatie
2014

Realisatie
2013

Gemiddeld
2013-2015

Besteding van baten aan de doelstelling
Kosten eigen organisatie

>90%
<25%

80,8%
0,5%

109.3%
3,8%

54,5
3,9%

81,5%
2,7%

Kosten van beheer en organisatie
Kosten fondsenwerving

<6%
<25%

0,5%
0%

3,6%
0%

2,9%
0%

2,3%
0%

Besteding van baten aan de doelstelling
Deze norm geeft weer welk percentage van de totale baten (excl. koersresultaten) aan de doelstelling is
besteed.
Kosten eigen organisatie
Deze norm betreft het totaal van de kosten van de eigen organisatie gerelateerd aan de besteding aan de
doelstelling.
Kosten van beheer en organisatie
Deze norm betreft het percentage dat de kosten voor beheer en administratie uitmaken van de totale lasten.
Kosten fondsenwerving
Deze norm betreft de verhouding tussen de kosten van eigen fondsenwerving en de gerealiseerde inkomsten
daarvan. Het CBF maximeert dit percentage op 25, gerekend over een gemiddelde van de afgelopen drie jaar.
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7 TOELICHTING OP DE BALANS

Vlottende acti va
31 december
2015

31 december
2014

1.169

2.501

583.692
921.840
____________
1.505.532

520.267
832.257
____________
1.355.524

4.894
6.698
455
46.092
160.193

5.677
63.071
471
27.666
120.000

218.332

216.885

1 Vorderingen
Overlopende activa
Rente spaarrekeningen
2 Effecten
Obligaties Rabobank
Obligaties Deutsche Bank

3 Liquide middelen
Rabobank 3858.35.442
Rabobank 3858.12.167
Rabobank 3554.81.049
USD Rekening
Rabobank 3293.453.414

4 Reserves en fondsen
Reserves
Overige reserves:
Stand per 1 januari
Saldo baten en lasten
Stand per 31 december

640.495
153.240
____________
793.735

553.567
86.928
____________
640.495

930.670

930.670

Fondsen
Stand per 1 januari
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Saldo baten en lasten
Stand per 31 december

0
____________
930.670

0
____________
930.670

Stand per 31 december

1.724.405

1.571.165
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
6 Baten
Baten

Schenkingen
Rente Obligaties
Dividend effecten
Koerswinst Obligaties / effecten
Rentebaten

Realisatie
2015

Realisatie
2014

212.135
0
11.380
111.003
1.362

184.128
7.963
8.523
114.073
2.501

335.880

317.178

1.362

2.501

De schenkingen aan onze stichting bestaan in
2015 en 2014 volledig uit donaties
en giften
Rentebaten
Interest spaartegoeden
Dit betreft de renteopbrengst van de door de
Stichting aangehouden spaarrekeningen.
7 Lasten
Besteed aan de doelstelling

Kosten Tanzania

108.147

/118.301

Investeringen in Tanzania

17.776

47.297

Managementvergoeding/ lonen en salarissen

55.800

56.311

Dit betreft de kosten voor het management in
Tanzania
Beheerskosten
Kosten in Nederland

917
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ACCOUNTANTSVERKLARING
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