Jaarverslag Bestuur Stichting Masechaba 2020
Voorwoord
Allereerst wil het bestuur iedereen bedanken voor hun steun en inzet voor Stichting Masechaba in
2020 en daarmee voor de kansarme kinderen in regio Bethlehem Zuid-Afrika.
Ook in het afgelopen jaar is het doel van de stichting onveranderd en blijven wij ons inzetten voor
kwetsbare en kansarme kinderen in de regio Bethlehem in Zuid-Afrika.
In dit verslag treft u een korte toelichting van stand van zaken bezien vanuit het bestuur, als aanvulling
op de financiële jaarstukken van verslagjaar 2020.
De primaire focus in van de stichting is exploiteren en faciliteren van Masechaba Day Care Centre.
Een dagopvang voor weeskinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar. De stichting wil het huidige niveau
van hulp handhaven en indien mogelijk uitbreiden in de vorm van aantrekken van meer
onderwijspersoneel zodat er meer weeskinderen kunnen worden opgevangen. De secundaire focus is
het ondersteunen van kinderen met een leerbeperking of handicap door scholen en zorgcentra te
faciliteren met educatieve materialen, hulpmiddelen en dagelijkse maaltijden via ons
voedselprogramma.
Het Bestuur
Het bestuur van Stichting Masechaba telt op moment van schrijven drie leden en bestaat uit voorzitter,
penningmeester en secretaris. Voor het beheer van de fondsen zijn de voorzitter en penningmeester
verantwoordelijk.
Het bestuur vergadert zo vaak als nodig, maar minimaal 4 keer per jaar. Daarnaast wordt er jaarlijks
de jaarvergadering gehouden waar in elk geval het vaststellen van de jaarrekening, de balans en staat
van baten en lasten aan de orde komt.
Het bestuur is betrokken bij aantrekken van donateurs, sponsors en het inzamelen van fondsen en
goederen. Het betreft een onbezoldigde functie welke de bestuursleden naast hun reguliere arbeidswerkzaamheden vervullen.
In 2020 heeft er één fysieke bestuursvergadering plaatsgevonden. In verband met Covid-19 zijn
bestuurszaken in 2020 voornamelijk via calls en e-mail met elkaar afgestemd.
Doelrealisatie
Het beheer van het Masechaba Day Care Centre is een zaak van continuïteit en die is in 2020
gehandhaafd. Het doel van het bestuur is om de dagopvang te blijven steunen, nu en in de toekomst.
De primaire focus ligt op het Masechaba Day Care Centre en daarom gaat ook het grootste gedeelte
van de financiële middelen daarnaartoe. Ondanks de corona-pandemie is het gelukt om de
dagopvang voor 60 kinderen te waarborgen.
Noodhulp- voedselpakketten
De situatie is door de Corona pandemie voor veel (pleeg)gezinnen schrijnend. In juni 2020 is er een
additionele uitgave gedaan ad €3.000,- om voedselpakketten uit te delen aan (pleeggezinnen en
ondervoeding tijdens de lockdownperiode tegen voorkomen. Via een Social mediacampagne is er nog
eens €3755 euro ingezameld om voedselpakketten aan te schaffen voor pleeggezinnen gedurende
wintermaanden.
In 2020 zijn er vanwege Covid-19 en importbeperkingen geen containers met hulpmiddelen en
goederen verscheept naar Zuid-Afrika. Er zijn dan ook geen kosten gemaakt. Financiering van het
containerproject komt uit diverse particulieren donaties en sponsoring van container- en
transportbedrijven.
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Via het voedselprogramma geven wij ca. 1.000 kinderen een dagelijks maaltijd. De donaties worden
gebruikt voor exploitatie van grond, bewerken en onderhoud van het land, het kopen van zaden en
grondstoffen, hulpmiddelen, landbouwwerktuigen en onderhoud en brandstofkosten voor de pick-up
auto.
Hoewel we in 2019 enthousiast zijn gestart met het zgn. Michael en Maxwell-project heeft dit in 2020
stilgelegen vanwege Covid-19. Het Michael en Maxwell-project is een speciaal inzamelproject voor
weeskinderen die permanent op de Maluti School wonen i.v.m. slechte leefomstandigheden thuis.
Naast hun schooluniform bezitten deze kinderen niets. Het doel is om deze kinderen ook eens iets
persoonlijks te geven zoals een boek, speelgoed of iets voor een hobby. De spullen worden per
pakketpost verzonden. Hopelijk kunnen we snel dit project weer opstarten.

Risico’s en onzekerheden
De financiële risico’s zijn beperkt, de stichting beheert al haar gelden rekening-courant.
Ondanks het teruglopen van periodieke donateurs in 2020 blijven de inkomsten op niveau door
hogere eenmalige schenkingen.
Dalende inkomsten is een onzekerheid wat onderdeel is van het ondernemerschap van stichting
Masechaba. Het resultaat kan zijn dat hierdoor de continuïteit in gedrang komt. Een voorbeeld
daarvan is de Covid-19 pandemie. Daarom hanteren we een financieel conservatief beleid en stellen
wij ons behoudend op.
Door Covid-19 en de importbeperkingen van de Zuid-Afrikaanse overheid ligt ons containerproject al
sinds augustus 2019 stil. I.s.m. Foundation Masechaba SA kijken we naar een andere invulling van dit
project.
Over het algemeen lopen de periodieke donateurs terug, iets wat een algemene trend is in de sector.
De effecten van social media en donateurs is lastig in te schatten. Wel is merkbaar dat n.a.v. Social
Media berichten er kleine donaties worden gegeven. Het streven is om meer inzicht te krijgen wie
onze donateurs zijn en hoe vaak zij doneren.
De ANBI-status kan in 2021 behouden blijven door een grotere transparantie en het streven van het
bestuur naar een helderder verslaglegging en het eisen van een betere verantwoording door de
partnerorganisaties.
Financieel beleid en toelichting jaarrekening 2020
Stichtingskapitaal
Totaal stichtingskapitaal in 2020 is gestegen naar € 147.548, -. Ieder jaar wordt voor de exploitatie van
de Masechaba Day Care Centre een bedrag gereserveerd.
Baten
De ontvangen donaties zijn in 2020 afgenomen t.o.v. 2019 en bedragen in totaal € 34.100. De baten
zijn bijeengebracht door bedrijven, instellingen en particulieren. Een groot deel komt van een stichting
die het onderwijs voor meisjes bevordert. Het bestuur tracht deze post te begroten, maar accepteert
dat de post zeer volatiel is.
Projectuitgaven
De grootste post betrof het project Masechaba Day Care. Dit betreft de kosten voor de realisatie van
de exploitatie en faciliteren van dagopvang van 60 weeskinderen. De kosten bestaan uit onderhoud
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gebouw en salarissen onderwijzers en medewerkers van de dagopvang. Daarnaast zijn er uitgaven
gedaan ten behoeve van de voedselproject en containerproject.
Algemene Kosten
De algemene kosten zijn ten opzichte van 2019 gedaald en bedragen € 240,- De algemene kosten
bestaan voornamelijk uit hostingkosten van website en bankosten.
De leden van het bestuur en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Overheadkosten zoals promotie, administratie, telefoon en vervoer worden 100% gesponsord door
bestuursleden zelf of sympathiserende bedrijven of personen.
PR & Subsidies
Ook in 2020 zijn er geen marketingkosten gemaakt of subsidies ontvangen. Stichting Masechaba
maakt voornamelijk gebruik van free-publicity in regionale huis aan huis bladen of social media.
Bestuur en Organisatie
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Bert Koopman
Secretaris: Willem Ooms
Penningmeester: Rawi Gadjradj
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De bestuursleden en adviescommissie verlenen hun bestuurswerkzaamheden belangeloos en
onbezoldigd.
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De werkzaamheden die nodig zijn om projecten te realiseren worden gedaan door vrijwilligers en met
hulp van sponsoren en donateurs. Samen kunnen we daadwerkelijk de toekomst voor deze
weeskinderen positief beïnvloeden.
Contactgegevens:
Stichting Masechaba Waterland
p/a Kaasmarkt 1
1441 BG Purmerend
Email: secr.masechaba@gmail.com
Website: www.masechaba.com
IBAN: NL41ABNA0816502560
KVK: 37157162
ANBI: Status
RSIN: 821425043
Partnerorganisatie
Foundation Masechaba South Africa
Registration Number: 2010/004368/08
Chairman: G.R. Bishop
Postaddress: P.O.Box 174, 9700 Bethlehem
Resident-address: 4 Bellstreet, 9700 Bethlehem
Email:!graham@le-roy.co.za
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