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Jaarverslag 2016 
Samenstelling bestuur 
In 2016 is de bestuurssamenstelling als volgt: 

Voorzitter Joke Stoffelen 
Penningmeester Louise van der Waart 
Secretaris Louise van der Waart 
Bestuurslid Jan van der Waart  

De (vrijwillige) bestuursleden zetten zich onbezoldigd in voor de stichting. 

Activiteiten 
Op 4 oktober 2016 is Stichting Kinderen van Gamalakhe van naam veranderd. De stichting heet 

voortaan Stichting Ugu Kidz.  

 

De stichting heeft de aanschaf van een auto ten behoeven van het centrum mede mogelijk gemaakt. 

Nu kunnen de kinderen makkelijker worden bezocht en kunnen goederen worden vervoerd. 

 

Umusa Community Projects (NGO) coacht medewerkers van het Othandweni Centre en ziet toe op 

besteding van de gelden van Stichting Ugu Kidz. Deze NGO opereert vanuit Zuid Afrika. Een van de 

leden van deze NGO brengt een bezoek aan Nederland en onze stichting. Umusa Community Projects 

wordt ondersteund bij het verwerven van aanvullende fondsen voor het centrum. 

Het centrum wordt bezocht door een van de sponsors. Deze is zeer tevreden over het project: “We 

found the Centre in good shape, clean and bright. The lasting take away was the faces of the children. 

They looked happier than last year and some had made incredible advances. We recognize the hard and 

dedicated labour by Kim (fysiotherapeut) which resulted already to dramatic improvements on some 

hands.” 

Bestuursvergaderingen 

In 2016 vergadert het bestuur 4 keer.  

 

Money, money, money 

De netwerkcontacten leiden tot donaties 

en er wordt ten bate van de stichting een  

kerstsponsoractie georganiseerd. Alle 

opbrengsten komen ten goede aan de 

stichting. We zijn de gulle gevers 

dankbaar. 

 

  

Het nieuwe centrum 
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Financieel jaarverslag 
 

Staat van baten en lasten 2016 

BATEN 
Giften/ donaties €300 

Totaal baten €300 

 

LASTEN 
Betalingsverkeer bankkosten €187.62 

Storting naar Umusa t.b.v. Mark Adamsson 
Centre 

€7139.40 

Totaal lasten €7327.02 

 

RESULTAAT €-7027.02 

 
Toelichting: De inkomsten van Stichting Kinderen van Gamalakhe/ Stichting Ugu Kidz bestonden in 
2016 geheel uit giften en/of donaties.  
 

Balans Stichting Kinderen van Gamalakhe op 31-12-2016 

ACTIVA 
Liquide middelen €2278.11 

Totaal activa €2278.11 

 

PASIVA 
Eigen vermogen €2278.11 

Totaal passiva €2278.11 

 
Toelichting: Het saldo op 01-01-2016 is €9305.13. Het eigen vermogen is gelijk aan het banksaldo. 

 

Vastgesteld op 20-02-2017 door het DB-bestuur van de Stichting Kinderen van Gamalakhe/ Stichting 

Ugu Kidz 

 

Joke Stoffelen 

Louise van der Waart 

Jan van der Waart 


