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1 BESTUURSVERSLAG 

 
1. Inleiding 
 
Stichting Sibusiso is opgericht in 2000 en statutair gevestigd te Terneuzen en heeft als 
correspondentieadres Churchillaan 654 te Terneuzen; de stichting is ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Zuidwest-Nederland onder nummer 22046082. 
De stichting is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI Stichting onder nummer 
808778961. 
Per 1 januari 2014 is de wetgeving voor (Algemeen Nut Beogende instellingen) ANBI’s 
aangepast. Een aantal nieuwe voorwaarden is opgesteld. Dit volgens de belastingdienst om het 
vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Ook Sibusiso is door de 
belastingdienst officieel gekenmerkt als ANBI. Wij hebben derhalve de nieuwe voorwaarden 
geïmplementeerd, om de status te borgen. 
 

Het bestuur van de Stichting is per 1 januari 2020 als volgt samengesteld: 
Voorzitter: A.J. Aalbers 
Secretaris: A.I.M. Hammer Roos 
Penningmeester: L.T.M. Wortel 
Overige bestuursleden: G. Kuperus, T. Selhorst en A. van Doornmalen 

 
Het  bestuur is het afgelopen jaar versterkt met Monica Timmermans, zij is met haar juridische 
achtergrond een zeer welkome aanwinst voor het bestuur. 
Het komend jaar zal op basis van een overeengekomen ‘Rooster van Uittreding’ een aantal 
bestuursleden worden vervangen. Het is de bedoeling  nieuwe en frisse input te krijgen en te zorgen  
voor continuïteit en stabiliteit in het  bestuur.  
 
Tenminste eens per kwartaal komt het bestuur bijeen voor een vergadering en mocht aanleiding 
toe zijn, vindt dit meer frequent plaats. Minimaal 1 keer per jaar is er dan een gezamenlijke 
vergadering waarbij het managementteam uit Tanzania aanwezig is, om het beleid te bespreken. 
Afgelopen jaar heeft het bestuur een vervolg gemaakt voor het beleidsplan voor de komende 
jaren, dat j in het nieuwe jaar zal worden  afgerond. 
 
 
2. Doelstelling 
 
De  stichting werkt nu al meer dan 20 jaar aan onderstaand doel:  
Sibusiso streeft ernaar een positieve verandering teweeg te brengen in de situatie van verstandelijk 
gehandicapte kinderen in Tanzania. 
Dat doen zij o.a. door: 

- Het aanbieden van speciaal onderwijs om veelal verborgen capaciteiten te ontdekken en te 
ontwikkelen. 

- Begeleiding van familieleden, zowel in ons centrum, maar ook in hun eigen sociale 
gemeenschap. 

- Assistentie verlenen bij het doorverwijzen naar andere instellingen, zoals revalidatiecentra 
en (speciale) scholen. 

- Vergroten van ons netwerk tussen Sibusiso en andere (hulp)organisaties. 
- Aandacht vestigen voor de situatie van verstandelijk gehandicapte kinderen. 
- Opkomen voor de rechten van verstandelijk gehandicapte kinderen. 

De stichting heeft de afgelopen twee decennia ervaren, dat het hulpprogramma in Tanzania, heel 
succesvol is geweest. 
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3. Activiteiten 
 
Wat een merkwaardig jaar!  De huidige pandemie raast over de hele wereld en heeft ook enorme 
effecten gehad op Nederland. Maar vooral  in ‘arme’ landen zijn de gevolgen van een dergelijke 
uitbraak fors. Gelukkig heeft in het centrum in Tanzania geen besmetting plaatsgevonden. Wel is de 
aandacht met name van de sponsoren voor het mooie project verminderd.  
 
Na de meldingen van corona in maart 2020, moesten scholen in Tanzania de deuren tijdelijk sluiten. 
Ook is het Sibusiso centrum in Tanzania voor een periode gesloten geweest. Er is hard gewerkt aan 
het maken van een programma, waarbij het besmettingsrisico voor kinderen en ouders en 
medewerkers tot een minimum wordt beperkt.  
 
Gedurende de periode van sluiting heeft het ‘outreach’ team van Sibusiso gelukkig wel op centrale 
plekken in het werkgebied hulp kunnen geven. De meest kwetsbare kinderen uit het programma 
kregen bijvoorbeeld extra voedingssupplementen uitgedeeld. 
Ook is er een Facebook pagina opgezet waar instructiefilmpjes op zijn gepost. Die dienen als 
geheugensteun voor de ouders, omdat ze niet naar het centrum konden komen.  
 
Sibusiso hulpprogramma  
Het werk van stichting Sibusiso kon gelukkig doorgaan doordat het programma, waarbij de kinderen 
in het centrum worden opgevangen en hulp wordt geboden, anders werd vormgegeven. 
Uitgangspunt daarbij is dat  kinderen en ouders in het Sibusiso centrum ‘in een eigen bubbel’ 
verblijven zodat  besmetting met corona kan worden voorkomen.   
Sinds juni 2020 heeft Sibusiso weer kinderen en ouders in het oorspronkelijke ‘3 maanden’ 
programma ontvangen. Aan de ‘bubbel’ van kinderen en ouders werden therapeuten en andere 
medewerkers toegevoegd, die gedurende een aaneengesloten periode van 1 maand in de hun 
toegewezen huisjes verbleven. Daarna kwam er een nieuwe groep kinderen, ouders en 
medewerkers, die eveneens een maand in de huisjes verbleven. Helaas konden op deze manier de 
in 2020 slechts 61 kinderen in het centrum terecht. Dit is de helft minder dan in voorgaande jaren. 
Positief is dat het kortere, meer intensieve programma door alle kinderen en ouders als heel 
plezierig is ervaren. Bovendien hebben de kinderen allen veel voortgang geboekt. 
In 2020 heeft er maar één ‘6 maanden’ programma plaats kunnen vinden. Dit sociale vaardigheden 
programma is voor jongeren is door 24 tieners voltooid. Ook dit programma vond in twee elkaar 
opvolgende groepen plaats.  
Hopelijk kunnen alle programma’s in 2021 weer volledig uitgevoerd worden. 
 
Strategische uitbreiding 
Het bestuur heeft geconstateerd dat de werkzaamheden geografisch beperkt zijn. Het in contact 
komen met kinderen en hun ouders buiten het huidige werkgebied is niet mogelijk. Met de auto’s is 
een gebied met een straal van 100 km vanaf het Sibusiso centrum bereikbaar. Goed onderhouden 
auto’s en de aanschaf van een nieuwe auto, mogelijk door een gift van de Hans Van Bokkum 
stichting, zijn daarbij zeer noodzakelijk. Daarvoor dank aan de donoren.   
 
Het bestuur heeft in het 5-jarenplan vastgelegd, dat zij de activiteiten in de toekomst breder wil 
uitdragen. Daartoe zal er een expertise centrum (kenniscentrum) gerealiseerd worden op het terrein 
van Sibusiso. 
Het ontwerp voor het expertise centrum is belangeloos tot stand gekomen door het 
architectenbureau LIAG i.s.m. bouwadviesbureau van der Ven, die de constructieberekeningen heeft 
gemaakt. 
Naar verwachting zal de bouw van dit centrum in mei 2021 kunnen starten en zal de opening nog dat 
jaar kunnen plaatsvinden. 
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Doelstelling expertise centrum 
In dit centrum gaat intensief worden samengewerkt met andere organisaties om uitbreiding aan hulp 
voor geestelijk gehandicapte kinderen ook buiten de huidige regio verder vorm te geven. Ook wordt 
de opgedane kennis gedeeld met deze andere organisaties, zodat zij deze ervaringen kunnen 
gebruiken bij hun werkzaamheden. Er zal tevens worden samengewerkt met de Tanzaniaanse 
overheid om maximale hulp voor het opzetten van nieuwe initiatieven voor de kinderen te kunnen 
krijgen.  
Ook worden in het expertise centrum opleidingen verzorgd voor Sibusiso’s eigen medewerkers en 
medewerkers van soortgelijke instellingen met dezelfde doelstellingen. 
Doel is dat veel meer geestelijk gehandicapte kinderen een betere toekomst in Tanzania en wellicht 
‘verder’ in de regio zullen krijgen. 
 
Sibusiso Foundation in Tanzania 
In 2020 is Beatus Kasegenya, de penningmeester van de Sibusiso Foundation in Tanzania 
overleden. Sibusiso is hem zeer dankbaar voor het werk dat hij altijd belangeloos heeft gedaan voor 
de foundation.  
Dit grote verlies betekent eveneens dat voor het bestuur van de Foundation nieuwe kandidaten 
gevonden moeten worden, waarbij de wens is het bestuur te verjongen. Er is een profiel gemaakt 
voor potentiële kandidaten en dit is in verschillende netwerken bekendgemaakt. 
 
Wijziging in het management 
Begin 2020 heeft Claudia Verbaak te kennen gegeven dat zij haar managementfunctie bij Sibusiso 
wil beëindigen. Claudia heeft vele jaren samen met Sander Hammer het management in Tanzania 
gevoerd. Met succes is het centrum in die jaren duidelijk geprofessionaliseerd en zijn er goede 
plannen ontwikkeld voor de toekomst. Het bestuur is haar daarvoor heel erkentelijk en hopen en 
verwachten dat zij Sander, die nu het management alleen voortzet, zal blijven steunen. In Tanzania 
wordt de dagelijkse leiding nu uitgevoerd door Ndombellah Sikwattah. Na de coronaperiode zal op 
gepaste wijze afscheid van Claudia genomen worden.     
 
Nieuwe website 
Op 7 januari 2020 is de vernieuwde gemoderniseerde website van Sibusiso live gegaan. Deze 
website is inmiddels in 3 talen beschikbaar en wordt met regelmaat van nieuws voorzien. Iedereen 
wordt van harte uitgenodigd om deze site te bezoeken om zo op de hoogte te blijven. Dank aan 
eenieder die aan het tot stand komen van deze vernieuwing heeft meegewerkt. 
 
4. Financiering 
 
De financiële positie van Sibusiso is gezond en gebaseerd op inkomsten uit giften, donaties en 
opbrengst van beleggingen. Het uitgangspunt van het financiële beleid is gebaseerd op het feit 
dat de exploitatiekosten van het Sibusiso Centrum in Tanzania minimaal 2 x gedekt kunnen 
worden. De stichting heeft een buffervermogen waarvoor bij de belegging een conservatieve 
beleggingsstrategie wordt gevolgd. Het bestuur mag over een gedeelte van het vermogen (een 
bedrag van Euro 930.670, -) niet vrijelijk beschikken. 
 
Gezien de omvang van de organisatie wordt door ons jaarlijks geen begroting opgesteld. Wij 
besturen niet actief op een begroting, dat is de reden dat wij op dit onderdeel afwijken van artikel 
404, van de kleine fondsenwervende instellingen. De Sibusiso Foundation in Tanzania maakt, 
zoals vereist, wel een jaarlijkse begroting.  
 
5. Beleggingsbeleid 
 
Eind 2013 heeft het bestuur gekozen voor een wijziging in het beleggingsbeleid. Aanleiding 
daartoe was dat een groot deel van de obligatiebelegging was belegd in achtergestelde 
obligaties. De totale portefeuille voldeed mede hierdoor niet aan de ANBI/norm. Naast 
huisbankier Rabobank is er een tweede bankier (Deutsche Bank) gevraagd om met een nieuw 
beleggingsvoorstel te komen. Uitgangspunt hierbij was dat fondsaanbieders waarmee de banken 
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werken dienden te voldoen aan de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde 
Naties. Dat is een internationale gedragscode op het gebied van verantwoord beleggen. Ook 
dienen de criteria op het vlak van maatschappelijk verantwoord beleggen nageleefd te worden. 
Daarnaast is het beleggingsbeleid op langere termijn gebaseerd op vermogensbehoud.  
De gekozen beleggingen zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de beleggingen, waaronder 
beleggingsdoel, beleggingshorizon en risicoprofiel. Het doelrisicoprofiel dat is vastgesteld wordt 
door de Rabobank Zeer Defensief genoemd, bij Deutsche Bank is sprake van Laag Risico. 
 
6. Beheer en besteding van het vermogen 
 
Uitgangspunten: 
 de jaarrekening van Stichting Sibusiso wordt jaarlijks samengesteld door de penningmeester, 

en gecontroleerd door Schuiteman & Partners Registeraccountants B.V., uitmondend in een 
accountantsverklaring; 

 de Stichting stelt jaarlijks een bestuur verslag en een prestatieverslag op, dat wordt 
goedgekeurd door het bestuur; 

 de bestedingen hebben betrekking op uitgaven voor de exploitatie, onderhoud gebouwen en 
projecten van de Stichting in Tanzania. 

 
Terneuzen, 22 juni 2021 
 
Arie Aalbers   Leo Wortel    Atty Hammer -Roos 
Voorzitter   Penningmeester   Secretaris 
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2 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

 
   31 december 

2020
31 december 

2019
  € €
Vlottende activa  

  
Vorderingen  
Overlopende activa 1 1.262 3
  
Effecten 2 1.713.943 1.753.078
  
Liquide middelen 3 69.094 173.405

Som vlottende activa  1.784.299 1.926.486
  

Totaal activa  1.784.299 1.926.486

  
  
Passiva  
  
Reserves en fondsen 4 
Reserves  796.243 935.165
Fondsen  983.670 983.670

  
Totaal eigen vermogen  1.779.913 1.918.835

  
Kortlopende schulden 5 
Belastingen en premies  1.228 0
Overlopende passiva  3.158 7.651

  
Som kortlopende schulden  4.386 7.651

  

Totaal passiva  1.784.299 1.926.486
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3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 

   2020   2019 

  €  € 
Baten     
Baten uit schenkingen van particulieren  24.047  25.126 
Baten uit schenkingen van bedrijven  6.595  21.723 
Baten van andere organisaties zonder 
winststreven onbestemd 

  
27.638 

 
 

89.571 

Som van de baten  58.280  136.420 
     
Lasten 6    
Besteed aan doelstelling     
Kosten Tanzania  105.722  129.562 
Managementvergoeding  0  55.800 
Personeelskosten  41.800  0 

     
Totaal besteed aan doelstelling  147.522  185.362 
     
Kosten beheer en administratie     
Kosten in Nederland  12.286  8.933 
Kosten banken  12.906  11.587 

     
Totaal besteed aan beheerskosten  25.192  20.520 

     
Som van de lasten  172.714  205.882 
     
Koerswinst en waardeveranderingen 
Obligaties en Effecten 

7 
   

Dividend effecten  24.179  23.417 
Koerswinst Obligaties / effecten  -48.682  183.257 
Rentebaten  15  2 
     
Saldo financiële baten en lasten  -24.488  206.676 
     
     

Saldo van baten en lasten  -138.922  137.214 

     

     

Bestemming saldo van baten en lasten:    

    

Saldo is in mindering gebracht c.q toegevoegd op:    

Vrij besteedbaar vermogen -138.922  137.214 

Bestemmingsfonds 0  0 

Som van de baten -138.922  137.214 
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4 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN 

DE RESULTAATBEPALING  

Algemene grondslagen  
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 
stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. Daarbij is de meest recente Richtlijn RJK C2 gevolgd. De grondslagen zijn 
ongewijzigd ten opzichte van vorig boekjaar.  
 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.  
 
Continuiteitsveronderstelling  
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de 
continuïteitsveronderstelling van de onderneming. 
Door de uitbraak van het coronavirus in Nederland en de rest van de wereld zijn er verregaande 
maatregelen getroffen door de Nederlandse overheid om de verspreiding van het virus over een 
langere periode uit te spreiden. 
Om het effect van het coronavirus tegen te gaan heeft, de Nederlandse overheid en ook de 
overheid van Tanzania waar wij actief zijn de nodige maatregelen genomen. Momenteel zien we 
nog geen financiële impact voor Stichting Sibusiso. We zien wel een  verschuiving in  
operationele activiteiten van de lokale Stichting Sibusiso in Tanzania, als gevolg van het feit dat 
het project  met dezelfde inspanning minder kinderen kan helpen. Ondank deze situatie blijft de 
financiële impact voorlopig beperkt en hanteren wij een positieve continuïteitsveronderstelling. 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen ervan naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer 
het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen 
die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. 
 
De vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde. Bij vermoeden van mogelijke oninbaarheid van vorderingen wordt een voorziening gevormd. 
De effecten worden tegen de actuele waarde gewaardeerd. 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.  
 
Baten 
Donaties, giften en schenking periodieke uitkeringen worden in dit verslag meegeteld op het moment 
dat Stichting ze ontvangt.  
 
De rentebaten worden gevormd door de op de verslagperiode betrekking hebbende 
renteopbrengsten. 
Lasten 
 
Bestedingen aan internationale activiteiten worden als last verantwoord in de staat van baten en 
lasten in het jaar waarin de geldmiddelen aan het centrum ter beschikking worden gesteld.  
 
Beheerskosten 
Hieronder worden opgenomen de kosten van de eigen organisatie. 
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5 KENGETALLEN  

De Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJ K C2 en het CBF schrijven het vermelden van een aantal 
kengetallen voor, die hieronder nader worden toegelicht. 
 
 Norm Realisatie 

2020 
Realisatie 

2019 
Realisatie 

2018 
Gemiddeld 
2018-2020 

Besteding van baten aan de 
doelstelling 

>90% 178,9% 116,0% 115,2% 136,7% 

Kosten eigen organisatie  <25% 7,1% 4,8% 5,2% 5,7% 
Kosten van beheer en organisatie  <6% 14,6% 10,0% 7,8% 10,8% 
Kosten fondsenwerving <25% 0% 0% 0% 0% 

 
 
Besteding van baten aan de doelstelling  
Deze norm geeft weer welk percentage van de totale baten (excl. koersresultaten) aan de 
doelstelling is besteed. 
 
Kosten eigen organisatie  
Deze norm betreft het totaal van de kosten van de eigen organisatie gerelateerd aan de besteding 
aan de doelstelling. 
 
Kosten van beheer en organisatie  
Deze norm betreft het percentage dat de kosten voor beheer en administratie uitmaken van de totale 
lasten.  
 
Kosten fondsenwerving  
Deze norm betreft de verhouding tussen de kosten van eigen fondsenwerving en de gerealiseerde 
inkomsten daarvan. Het CBF maximeert dit percentage op 25, gerekend over een gemiddelde van 
de afgelopen drie jaar. 
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6 TOELICHTING OP DE BALANS 

Vlottende activa  
31 december 

2020 
 

31 december 
2019 

1 Vorderingen     
     
Overlopende activa     
Vooruitbetaalde kosten  1.262  0 
Rente spaarrekeningen  0  3 

  1.262  3 

     
2 Effecten     
Obligaties Rabobank  705.522  698.930 
Obligaties Deutsche Bank  1.008.421  1.054.148 

  1.713.943  1.753.078 
     
3 Liquide middelen     
Rabobank 3858.35.442  16.384  7.417 
Rabobank 3858.12.167  3.229  51.008 
Rabobank 3554.81.049  2.485  5.025 
USD Rekening  1.996  2.182 
Rabobank 3293.453.414  45.000  107.773 

  69.094  173.405 
     

  1.784.299  1.926.486 

Passiva     
     
4 Reserves en fondsen     
Reserves     
Overige reserves:     
Stand per 1 januari  935.165  797.951 
Saldo baten en lasten  -138.922  137.214 
Stand per 31 december  796.243  935.165 
     
Bestemmingsfondsen     

Stand per 1 januari  983.670  983.670 

Saldo baten en lasten  0  0 

Besteding bestemming  0  0 

Stand per 31 december  983.670  983.670 

     

5 Kortlopende schulden     

Belastingen en premies     

Loonheffing december 2020   1.228    0 

  1.228  0 

     

Transporteren 
 

 1.781.141  1.918.835 
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Transport 
 
 
Overlopende passiva 

 1.781.141  1.918.835 

Management nota december  0  4.650 

Accountantscontrole   3.158  3.001 

  3.158  7.651 

 
 

    

  1.784.299  1.926.486 

 
Bestemmingsfondsen 
Stichting Sibusiso ontvangt van donateurs bestemde giften. De aan het eind van het jaar nog niet 
bestede bestemde giften zijn opgenomen in een bestemmingsfonds. De bestemmingsfondsen zijn 
onderscheiden naar de te onderkennen doelstellingen. De stichting heeft de volgende 
doelstellingen gedefinieerd: 

- De donateur heeft aangegeven dat de donatie voor een bedrag van € 930.670 niet 
bestemd is om te besteden, maar om te beheren en het rendement daarvan te besteden 
aan de doelstelling; 

- 53.000 euro is bestemd voor het uitwisselingsprogramma met de fysiotherapeuten uit 
Kaatsheuvel. 
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7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 
   2020   2019 

6 Lasten 
Besteed aan de doelstelling     
Kosten Tanzania  105.721  129.562 

     
 
Personeelskosten/managementverg.  41.800  55.800 

     
Dit betreft de kosten voor het management in Tanzania. 
     
Kosten beheer en administratie     
Kosten Nederland  8.933  12.286 

     
Kosten banken  12.906  11.587 

  168.042  205.882 

 
 
7 Koerswinst en waardeveranderingen Obligaties en Effecten 
Het koersresultaat op effecten en obligaties is in 2020 negatief tegenover een positief resultaat in 
2019. Door het defensieve profiel van de Stichting zijn de beleggingen voornamelijk in obligaties. 
Door het beleid van de centrale banken om de rente laag te houden is het rendement op 
obligaties laag. Een groot deel van de portefeuille is in dollars belegd. De dollar kende een daling 
in 2020 waarvan de euro profiteerde. Doordat de dollar portefeuille in de jaarrekening in euro’s 
wordt gewaardeerd is de valuta correctie ook een oorzaak van het negatieve koersresultaat. 
 



 

  

Stichting Sibusiso    

Jaarverslag 2020 

 

Pagina 14 

8 OVERIGE GEGEVENS 

 
8.1 Resultaatbestemming 
Het resultaat van 2020 wordt tin mindering gebracht op de overige reserves. Voor 2020 is er 
geen sprake van een dotatie in een bestemmingsfonds of in de bestemmingsreserves. 
 
8.2 Controleverklaring 



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

Aan: Het bestuur van Stichting Sibusiso 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020  

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Sibusiso te Terneuzen gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 

en de samenstelling van het vermogen van Stichting Sibusiso per 31 december 2020 en van het 

resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJK-Richtlijn C2 Kleine 

fondsenwervende organisaties.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2020;  

2. de winst- en verliesrekening over 2020; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.  

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Sibusiso zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 

van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA).   

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel.  

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit: 

   

- het bestuursverslag;  

- de overige gegevens.   

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat.  
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 

720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 

jaarrekening.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJK-Richtlijn C2 Kleine 

fondsenwervende organisaties. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJK-Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende 

organisaties. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 

bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 

van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit:    

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren 

van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is 

als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
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opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de stichting;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 

het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover 

in de jaarrekening staan;  

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 

bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot 

de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;    

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en  

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen.   

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 

en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 

significante tekortkomingen in de interne beheersing.   

 

Ede, 28 juni 2021  

Schuiteman & Partners Registeraccountants B.V.     

 

Was getekend 

W. van Reenen RA 

 

 

 

  

  


