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Bestuursverslag

Stichting Themba is gevestigd in Breda

Het bestuur en directie bestaan uit de volgende personen:
De heer Jan Rothuizen Voozitter
De heer Leo Benders Secretaris
MevrouwKittyGravemaker Penningmeester

Stichting Themba is op 4 maart 20'11 opgericht. De stichting stelt zichzelf ten doel het bevorderen
van geestelijke en lichamelijke gezondheid van inwoners van Afrika in het algemeen en Zuid Afrika
in het bijzonder.
De stichting tracht dit te bereiken door het opzetten en steunen van programma's en projecten met
als centrale thema's: Medische gezondheid, Educatie, Geestelijke gezondheid,
Emotionele gezondheid en Fysieke gezondheid.
Om dit doel te verwezenlijken werft de stichting fondsen en middelen. De stichting controleert
en valideert de beoogde doelen, zodat ter beschikking gestelde fondsen en middelen
volledig worden aangewend voor beoogd doel.
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit donaties, subsidies, sponsorgelden, verkrijgingen
krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift en overige baten.

Het Stichtingsbestuur heeft besloten persoonlijk de kosten van de Stichting te dragen.
Stichting Themba houdt geen overhead of administratieve kosten in op donaties.

Het beleid van Themba is gericht op geldelijke en/of praktische ondersteuning van de ngo's die
actief zijn in het district Ugu in KwaZulu Natal.
Het beleid wordt venvezenlijkt doordat het bestuur van Themba fondswervers aanstelt.
De fondswervers verwerven donaties en gelden vooral door persoonlijk contact tussen
fondswervers en potentiële donateurs.



Balans per 3í december
(voor resultaatbestemming 201 2)

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overlopende activa

Liquide middelen

Totaalactiva

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves

Exploitatiesaldo 2011

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren

BelastÍngen, premies sociale
vezekeringen en pensioenen

Verstrekte subsidies

Verstrekte giften

^Overlopende 
passiva

Totaal passiva

€

€.

1-12-2012

6.927

6.927

713

443

5.771

6.927

€

€

€ 710

€

€

719

713

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ b

719



Staat van baten en lasten

A. Baten

Giften en baten uit fondsenwerving

Overige baten

Totaal

B. Lasten

Sponsoring

lV. Overige lasten

' Totalebedrijfslasten

Resultaat voor financiële baten en lasten

G. Financiële baten en lasten

l. Rentebaten

ll. Rentelasten

Resu ltaat uit gewone bed rijfsuitoefen ing

Resultaat

2412

23.853

23.853

23.310

100

23.410

443

31-12-2011

12.050

12.050

f .204

137

11.337

713€

713443

€

€€



Algemene qrondslaoen voolde opstellinq van de iaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving
640 Organisaties zonder winststreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. TenzilOil de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en [assiva opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden
in acht genbmen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Schulden

Schulden zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. lndien er geen sprake is van agio of disagio
of transactiékosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
Schulden z'tjn gerangschikt onder de kortlopende schulden als deze binnen 12 maanden na balansdatum

-^\unnen worden opgeëist en onder de langlopende schulden als dit niet het geval is.



Exploitatiesaldo 2012

Voordelig saldo

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

,-.-.De specificatie van deze post luidt als volgt:

Nog te betalen kosten

Totaal

31-12-2012 31-12-2011

€ 6.927 € 719

€ 6.927 € 719

€ 713 € -€, -€ 713

€ 713 € -€ -€ 713

31-12-2012 04-31-12-2411

€ 443 € 713

31-12-2A12 31-12-2011

5.771

€ 5.771 € 6

Toelichting op de balans per 3í december 20í2

ACTIVA

Liquide middelen.

Bank

Totaal

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

PASSIVA

Eigen vermogen

Exploitatie 2011

Totaal

stand per
31-12-2011

Bij Af stand per
31-12-2012



Toelichtinq oo de Staat van baten en lasten

A. Baten

Giften en baten.uit fondsenwervinq

Overiqe baten

Totaal

B. Lasten

Donaties Rehoboth
Donaties Genesis
Donatie Machire
Donaties nog toe te rekenen

ïotaal

Bestuurskosten
Notariskosten
Bankkosten
Website
Portokosten
KvK
Publiciteit
Representatie

Overiqe lasten

Resultaat

crjfers
2012

23.853

€ 23.853

7.245
9.300
1.000
5.765

23.410

100

€
€
€
€

€

€ 12.050

€ 12.050

€ 5.000
€ 6.200

€ 11.204

137

713

€
€
€
€
€
€
€
€

€

59
17

24

:

42
45
17
o

:,,

€
€
€
€
€
€
€
€

€

443



Overlge qegevens

VERTÀ'ERKING RE§ULTMT VORIG BOEKJAAR

Conform het vooretel van h€t Bestuur is het reeultaat 2011 ad € 713

toegevoegd aan de overige re§ërves.

VOORSïEL TOT VERVI/ERKING VAN HEÏ RESUUTAAT BOËKJAAR

ln het Jaar 20í2 is een exploitatieresultaat behaald van € 443.
Het Bestuur stelt \íoor dit resultaat aan de overige reserver§ toe te voegen-

Dit is nog niet in de balans verwerl«t.

Qpgemaaktte Breda, 13 februari 2013.

J. Rothuizen
Voorzitter
K,
Penningmeester arl//-
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