Stichting Ugu Kidz
Jaarverslag 2019
Samenstelling bestuur
In 2019 is de bestuurssamenstelling als volgt:
Voorzitter: Joke Stoffelen
Penningmeester: Louise van der Waart
Secretaris: Louise van der Waart
Bestuurslid: Jan van der Waart
Na het overlijden van onze ‘founding father’ Jan van der Waart, wordt de draad weer opgepakt. Het
bestuur wordt aangevuld met nieuwe leden. Het nieuwe bestuur treedt aan op 20 mei 2019 en heeft
de volgende leden:
Voorzitter: Joke Stoffelen (dagelijks bestuur)
Penningmeester: Louise van der Waart (dagelijks bestuur)
Secretaris: Michelle Kuijpers (dagelijks bestuur)
Bestuurslid: Anja Vogelzang
Bestuurslid: Robert van der Plas
De (vrijwillige) bestuursleden zetten zich onbezoldigd in voor de stichting.

Activiteiten
Na een periode van weinig activiteiten door droevige omstandigheden, brengt het bestuur met
nieuwe leden een nieuwe dynamiek op gang. Werkzaamheden worden opgepakt; hieronder
beschrijven we een aantal activiteiten van de stichting.
Bestuursvergaderingen
In 2019 vergadert het bestuur vijf keer; het dagelijks bestuur zeven keer. Op 22 juni 2019 maken de
nieuwe leden van het bestuur in Nederland kennis met Elize Coetzee van Endleleni (NGO). Endleleni
coacht medewerkers van het Othandweni Centre en ziet toe op besteding van de gelden van
Stichting Ugu Kidz. De stichting opereert vanuit Zuid Afrika. Met Elize worden de
samenwerkingsafspraken hernieuwd en vastgelegd.
Communicatie
De communicatie van de stichting wordt opgepakt; met een nieuwe website, Facebook, en Instagram
is de stichting weer zichtbaar en vindbaar. Daarnaast worden flyers gedrukt en banners voorbereid.
Een van de bestuursleden volgt een training om de website in eigen beheer bij te werken. Elize levert
vanuit Zuid Afrika een bijdrage door zelf of door medewerkers van het Othandweni Centre, een blog
te (laten) schrijven over het dagelijks leven in het centrum. De contacten met het netwerk worden
aangehaald en dit leidt tot donaties.
Money, money, money
Niet alleen de netwerkcontacten leiden tot donaties. Ook
aanmelding van de stichting bij de site Geef.nl en een
sponsoractie leiden tot giften.
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Stichting Ugu Kidz
Medewerkers van AWI (Altering the
World of Insurance) hebben hun
kerstpakket gedoneerd aan Ugu Kidz.
In 2019 mogen we de cheque in
ontvangst nemen.

Activiteitenplan 2019
Het bestuur wil in 2019 de volgende doelen bereiken:
• Opstarten en aanvullen van het bestuur;
• Hernieuwen en verstevigen van de contacten met Endleleni;
• Aandacht voor communicatie door o.a. het vernieuwen van de website, Facebook en
aanmaken van een Instagram-account;
• Hernieuwen van de netwerkcontacten;
• Het centrum ondersteunen met de financiering van praktische zaken die bijdragen aan
o de veiligheid
o de privacy
o de ontspanning
o en de ontwikkeling
van de kinderen.
Alle doelen zijn in 2019 gerealiseerd.

Sponsoren zijn tijdens hun vakantie op
bezoek geweest bij het centrum en zijn
hartelijk ontvangen. Ze kregen een indruk
van het dagelijks leven in het centrum.

Ondersteuning van de kinderen
In 2019 is het de stichting gelukt om praktische bijdragen te financieren waardoor de kwaliteit van
leven van de kinderen is bevorderd. We hebben ons gericht op veiligheid, privacy, ontspanning en
ontwikkeling van de kinderen. Met de financiering van ‘security doors’ is de veiligheid van de
kinderen in het centrum vergroot. De privacy is toegenomen door het aanschaffen van zonwering en
luxaflex. Voor de ontspanning, afleiding en voor het vergroten van hun wereld is een tv-scherm
aangeschaft. Het ontwikkelen van de kinderen wordt gestimuleerd met de aanschaf van therapiematerialen en een therapeutisch bad.
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Stichting Ugu Kidz
Financieel jaarverslag
Staat van baten en lasten 2019

BATEN
Giften/ donaties
Totaal baten

€19.434,32
€19.434,32

LASTEN
Betalingsverkeer bankkosten
Storting naar Umusa t.b.v. Mark Adamsson
Centre
Kosten website
Relatiegeschenk
Totaal lasten

€237,88
€4468,92

RESULTAAT

€13351,29

€1334,63
€41.60
€6083,03

Toelichting: De inkomsten van Stichting Ugu Kidz bestonden in 2019 geheel uit giften en/of donaties.

Balans Stichting Ugu Kidz op 31-12-2019

ACTIVA
Liquide middelen
Totaal activa

€23373,89
€23373,89

PASIVA
Eigen vermogen
Totaal passiva

€23373,89
€23373,89

Toelichting: Het saldo op 01-01-2019 is €10022,60. Het eigen vermogen is gelijk aan het banksaldo.

Vastgesteld op 13-02-2020 door het DB-bestuur van de Stichting Ugu Kidz

Joke Stoffelen
Michelle Kuijpers
Louise van der Waart
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