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Jaarverslag 2020 
Samenstelling bestuur 
In 2020 is de bestuurssamenstelling als volgt: 

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 
Afgelopen jaar was een bijzonder spannend jaar, het Covid-19 virus ontstond en veroorzaakten 

wereldwijd voor problemen. Uiteindelijk belande Zuid-Afrika in een gehele lockdown. Om het 

centrum te helpen in deze moeilijke tijd hebben wij onze missie en visie enigszins aangepast. 

Hierdoor is het gelukt om met de hulp van onze sponsors de kinderen een steuntje in de rug te geven 

tijdens deze moeilijke tijd. We hebben ervoor gekozen om een aantal maanden een budget voor 

voedselpakketten te geven aan de gezinnen waarvan het kind niet naar het centrum kon komen. 

Hiernaast hebben we mensen gevraagd om extra te doneren in verband met Covid-19, dit hebben 

we gedaan door middel van een Geef actie. Deze gelden zijn direct doorgestuurd naar het 

Othandweni daycare centre. Vanaf de zomer maken de kinderen van het Othandweni Daycare 

Centre weer gebruik van het centrum. Dat betekent niet alleen dagelijks een goede maaltijd, maar 

ook fysiotherapie, scholing en goede verzorging. Vanaf december stijgen de cijfers van de Covid-19 

aantallen weer. Wij als stichting zullen hier zo ondersteunend mogelijk in blijven denken.  

 

In 2020 bestond het gebouw van het Othandweni daycare 

centre 5 jaar. We zijn er trots op dat het centrum zo goed 

draait en elke dag zorg en ondersteuning kan bieden aan de 

kinderen met een beperking. We danken alle medewerkers 

van het centrum voor hun geweldige inzet en toewijding. 

Jammer genoeg was er door Covid-19 geen mogelijkheid om 

op een feestelijke wijze aandacht te besteden aan dit eerste 

lustrum. 

 

Begin van het jaar is de website geheel vertaald naar het 

Engels, zo kunnen alle volgers mee lezen en Ugu Kidz volgen.   

 

Vanaf augustus is Stichting Ugu Kidz aangemeld voor Sponsor 

Kliks, dit is een manier van sponsoren waarbij het de sponsor zelf 

niks extra’s kost. De sponsor koopt iets via de website van 

Sponsor Kliks bij de aangesloten webshops, de webshops doneren 

een aantal percentage van de het aankoopbedrag aan de 

stichting.  

 

Bestuursvergaderingen 

In 2020 vergadert het bestuur zes keer en het dagelijks bestuur ook zes keer.  

September 2020 In beschermende kleding gaat 
fysiotherapeut Kim gewoon door met haar werk 

in het centrum 
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Money, money, money 

Niet alleen de netwerkcontacten leiden tot donaties, ook de aanmelding van Ugu Kidz bij de site 

SponsorKliks en sponsoracties via Geef.nl leiden tot giften. Hiernaast zijn er contacten gelegd voor 

nieuwe sponsors wat geleid heeft tot mooie acties.  

 

Tot slot bedanken we AWI, 4 Insurance, Differ Solutions, Solera Nederland, Kiwanis en alle 

particuliere sponsoren die het afgelopen jaar aan Stichting Ugu Kidz hebben gedoneerd. We 

waarderen je steun aan de kinderen van het Othandweni daycare centre.   

Februari 2020 een cheque in ontvangst mogen nemen bij AWI, 4 Insurance 
en Differ Solutions 
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Financieel jaarverslag 
 

Staat van baten en lasten 2020 

BATEN 
Giften/ donaties €9.391,19 

Totaal baten €9.391,19 

 

LASTEN 
Betalingsverkeer bankkosten €320,35 

Storting naar Umusa t.b.v. Othandweni daycare 
centre 

€1.2443,93 

Kosten website €107,69 

Kosten PR €333,94 

Totaal lasten €13.205,91 

 

RESULTAAT €-3.812,72 

 
Toelichting: De inkomsten van Stichting Ugu Kidz bestonden in 2020 geheel uit giften en/of donaties.  
 

Balans Stichting Ugu Kidz op 31-12-2020 

ACTIVA 
Liquide middelen €19.559,17 

Totaal activa €19.559,17 

 

PASIVA 
Eigen vermogen €19.559,17 

Totaal passiva €19.559,17 

 
Toelichting: Het saldo op 01-01-2020 is €23.373,89 . Het eigen vermogen is gelijk aan het banksaldo. 

 

Vastgesteld op 13-01-2021 door het DB-bestuur van de Stichting Ugu Kidz 

 

Joke Stoffelen 

Michelle Kuijpers 

Louise van der Waart 


