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1 INLEIDING 

Voor u ligt het beleidsplan voor de jaren 2013 tot en met 2016 van de stichting Zanethemba Nederland. 

Het is het tweede beleidsplan van de stichting die op 10 augustus 2011 is opgericht. Het beleidsplan geeft 

inzicht in de activiteiten van de stichting, op welke manier gelden worden verworven en hoe deze worden 

beheerd en besteed. Het beleidsplan wordt jaarlijks aangepast en met een periode van één jaar verlengd. 

Op die manier kunnen we inspelen op de actuele situatie in de gebieden waar de stichting ondersteuning 

biedt. 

 

Wijzigingen ten opzichte van het Beleidsplan 2011 – 2014 zijn op hoofdlijnen: 

 Toevoeging van een vierde project aan de bestaande lijst van concrete projecten en bijdragen (zie 

paragraaf 3.2); 

 Een update van de opstartwerkzaamheden (zie paragraaf 3.3) 

 Een aanpassing van de afspraken over de verantwoording van de donaties richting de 

ontvangende organisatie (zie paragraaf 3.8) 

 Het wijzigen van de feitelijke gegevens van de stichting in hoofdstuk 5 conform het errata van 19 

september 2012. 
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2 DOELSTELLING 

Het doel van de stichting wordt weergegeven in haar naam. Zanethemba betekent ‘hoop brengen’ in het 

Xhosa, één van de officiële talen in Zuid-Afrika. Dat is wat de stichting in brede zin wil doen: hoop brengen 

in het leven van mensen in een uitzichtloze situatie. Een meer specifieke doelstelling van de stichting is 

het hulp verlenen aan en opvangen van kinderen in een uitzichtloze situatie. 

 

Het is onze missie om acute nood van mensen te verlichten. Daardoor kunnen we mee bouwen aan een 

structurele verbetering van de levenssituatie van mensen en kinderen. Het realiseren van deze missie is 

langetermijn werk en vraagt een geduldige en vasthoudende aanpak. De stichting stelt zich ook als doel 

om non-gouvernementele organisaties te ondersteunen die op het vlak van haar doelstellingen actief zijn. 

De stichting wil deze doelstellingen realiseren vanuit haar christelijke levensbeschouwing met de Bijbel als 

grondslag voor haar functioneren.  

 

Het uitgangspunt is dat de stichting geen winst maakt. Het bestuur van de stichting streeft ernaar om 

iedere gegeven euro ten goede te laten komen aan de doelgroep. De indirecte kosten worden minimaal 

gehouden. In hoofdstuk 4 wordt dit verder toegelicht. 
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3  BELEID 

In dit hoofdstuk beschrijven we het beleid voor de komende periode. U leest hier de uitgangspunten voor 

het beleid op ondersteuning van de projecten, werkzaamheden binnen de stichting en het werven en 

besteden van gelden. 

 

 

3.1   Algemeen 

In de beleidsperiode 2013-2016 richt de stichting zich voornamelijk op het lenigen van nood in regio 

Nelson Mandela Bay in Zuid-Afrika. De stichting werkt daarbij voor een groot deel via de lokale partner 

Zanethemba Charity Foundation. Deze stichting is in 2008 opgericht. Haar doel wordt als volgt 

omschreven in hun oprichtingsakte: 

 

“2.1. Network together with social service and health workers, and to provide a temporarysafe 

haven for abandoned or orphaned babies, either affected by, or infected with, HIV and to afford 

them the opportunity to be adopted into a permanent family or reunited with their biological family. 

2.2. Care for, counsel and provide education programmes for abandoned, abused, 

neglected, orphaned or homeless children. 

2.3. Care for, counsel and treat HIV children afflicted with HIV/AIDS, including the care and 

counseling of their families in this regard. “ 

 

Uit: Constitution of Zanethemba Charity Foundation. 

 

Daarnaast faciliteert stichting Zanethemba Nederland ook de inzet van vrijwilligers en hulpverleners uit 

Nederland. Zonder de aanwezigheid van vrijwillige hulpverleners kunnen de projecten namelijk (nog) niet 

worden geïnitieerd en in stand worden gehouden.  

 

 

3.2  Concrete projecten en bijdragen 

De stichting Zanethemba Charity Foundation (ZCF) heeft in de afgelopen jaren een viertal projecten 

opgezet. Stichting Zanethemba Nederland wil in de beleidsperiode 2013-2016 deze projecten 

ondersteunen. Hieronder leest u een korte toelichting bij de verschillende projecten en een omschrijving 

van onze ondersteuning. 

 

Zanethemba Safe Haven 

In 2008 is de Zuid-Afrikaanse stichting gestart met het opzetten van Zanethemba Safe Haven. Dit huis 

voorziet in een tijdelijke opvang van kinderen die uit de ouderlijke macht zijn ontzet. Via maatschappelijke 

werkers van de overheid worden de kinderen in de Zanethemba Safe Haven geplaatst. 

 

Waaruit bestaat onze ondersteuning? 

In 2013-2016 willen we een bijdrage leveren in de structurele kosten van dit opvanghuis door middel van 

giften die voor dit specifieke project worden ontvangen. 
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Kinderdagopvang Sinakho 

In 2009 is gestart met Kinderdagopvang Sinakho in de krottenwijk Walmer (Port Elizabeth). Inmiddels is er 

ruimte om 20 kinderen gedurende vijf dagen in de week op te vangen.  

 

Waaruit bestaat onze ondersteuning? 

Wij willen onze lokale partner op twee punten ondersteunen in de periode 2013-2016: 

- De stichting wil een bijdrage leveren in de structurele kosten voor deze dagopvang door middel 

van voor dit specifieke doel ontvangen giften.  

- De stichting streeft naar het betalen van de salariskosten van drie medewerksters van de 

stichting Zanethemba Charity Foundation. Deze medewerksters werken op de kinderopvang en 

zijn zelf woonachtig in de krottenwijk Walmer. Hierdoor is er een waarborg voor continuïteit in de 

opvang, zodat er sprake is van een structurele voorziening. Tegelijk wordt hiermee een bijdrage 

geleverd aan het bestrijden van de werkeloosheid. Werkeloosheid is een van de grootste 

oorzaken van de armoede in krottenwijken. De medewerkers ontvangen bovendien scholing om 

hun taak goed en bekwaam te kunnen invullen. Het neveneffect hiervan is dat hun positie op de 

arbeidsmarkt op lange termijn structureel wordt versterkt. 

 

Wijkcentrum Vez’ubuhle 

In 2010 is gestart met het wijkproject “Vez’ ubuhle”. Een project dat tot doel heeft de talenten en 

vaardigheden van de wijkbewoners te rekruteren en nuttig te laten zijn voor de wijk. Naast het bevorderen 

van zelfredzaamheid worden projecten opgestart om kinderen en jongvolwassenen te ondersteunen in 

hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door ontspannende activiteiten aan te bieden waarbij sociale vaardigheden 

worden aangeleerd en beoefend.  

 

Waaruit bestaat onze ondersteuning? 

- In de periode 2013-2016 wil de stichting een bijdrage leveren aan het in standhouden van deze 

voorziening door middel van giften die voor dit specifieke project zijn ontvangen.  

 

Project “Endangered Species” 

In 2012 is gestart met een nieuw project “Endangered Species”. Een project dat tot doel heeft om te 

voorkomen dat jongeren deel worden van bendes. Daarnaast biedt het project een weg uit het leven in 

bendes, criminaliteit en drugs. De basis van het project is en blijft het leggen en onderhouden van 

contacten, het tonen van oprechte betrokkenheid in het leven en de zorgen van de desbetreffende 

mensen. Daarnaast bestaat het project uit drie specifieke onderdelen die in 2012 zijn opgezet, zoals a) 

een preventie- en interventieprogramma op scholen, b) mentors en cursus “voorbereiding op een baan” en 

c) Banen- en vaardigheidscentrum”. 

 

Waaruit bestaat onze ondersteuning? 

- In de periode 2013-2016 wil de stichting een bijdrage leveren aan het verder uitbouwen van de 

genoemde onderdelen van het project door middel van giften die voor dit specifieke project zijn 

ontvangen.  

 

Projectmanagement 

Om deze projecten draaiende te houden en nieuwe initiatieven te ontwikkelen zijn ook gelden nodig voor 

het aansturen en beheren van deze projecten. 

 

Waaruit bestaat onze ondersteuning? 

- De stichting zal in de periode 2013-2016 daarvoor ontvangen gelden aanwenden om te voorzien in 

de huisvesting, verzekering en levensbehoefte van degenen die als vrijwilligers deze en nieuwe 

projecten aansturen.  



 Stichting Zanethemba Nederland 

 

Beleidsplan 2013 - 2016 25 november 2013, versie 2.1 

      - 7 - 

                

- Ontwikkelt de stichting Zanethemba Charity Foundation nieuwe initiatieven en vraagt zij daarvoor 

ondersteuning aan de stichting Zanethemba Nederland? Dan zal het stichtingsbestuur deze 

initiatieven ondersteunen. Op voorwaarde dat ze niet ten koste gaan van de eerdergenoemde 

beleidsvoornemens.  

 

 

3.3  Opstartwerkzaamheden 

Omdat we een beginnende stichting zijn, zijn we in de opstartfase van eind 2011 tot en met 2012 vooral 

bezig geweest met het verder op poten zetten van de stichting. In deze paragraaf leest u kort welke 

opstartwerkzaamheden ondertussen zijn afgerond en welke onderdelen gepland staan. 

 

Administratie 

Eind 2011 heeft de stichting een bankrekening geopend. Ondertussen is gestart met het opzetten van de 

financiële en secretariële administratie. Het streven is om medio 2013 beide administraties volledig 

operationeel te hebben.  

 

ANBI-status 

Eind 2011 heeft de stichting de ANBI-status met terugwerkende kracht per 10 augustus 2011 ontvangen. 

Door het verkrijgen van de ANBI-status kan de stichting donaties vrij van schenkingsrecht ontvangen. 

Bovendien is het dan voor donateurs mogelijk om de donatie fiscaal gefaciliteerd te laten plaatsvinden. De 

stichting is bereid om fiscaal advies in te winnen als dat nodig is. Bijvoorbeeld als een rechtspersoon of 

een natuurlijk persoon een aanzienlijke schenking wil doen. Door middel van fiscaal advies kunnen we tot 

een gefaciliteerde vormgeving komen ten gunste van de desbetreffende donateur. 

 

PR-werkzaamheden 

Na het verkrijgen van de ANBI-status start de stichting met het opbouwen van naamsbekendheid. Om de 

doelstelling van de stichting bekendheid te geven onder een breder publiek zijn we in 2012 met het 

aanmaken en beheren van een website gestart. Uiterlijk medio 2013 moet deze website operationeel zijn. 

 

 

3.4  Werkzaamheden van de stichting Zanethemba Nederland 

In de beleidsperiode 2013-2016 zoeken we manieren om particulieren, scholen, kerken en instellingen te 

enthousiasmeren voor de projecten.  

 

Persoonlijke contacten 

In 2013 en 2014 richt het stichtingsbestuur zich op het leggen van contacten met bedrijven, 

overheidsorganisaties en semi-overheidsinstellingen. Dit door middel van persoonlijke contacten en 

gerichte brieven naar bedrijven. 

 

Structurele benadering 

In 2013 en 2014 wordt gestart met een structurele benadering van kerken om hen bekend te maken met 

de projecten en hen te stimuleren om een bijdrage te geven aan deze projecten. 

 

Contact met de ondersteunde projecten 

Op twee manieren onderhoudt de stichting contact met de lokale partner: 

- Het bestuur onderhoudt regelmatig contact met het management van Zanethemba Charity 

Foundation over de voortgang van de projecten. 
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- Jaarlijks brengt minimaal één bestuurslid een bezoek aan de projecten in Nelson Mandela Bay. 

De reden hiervoor is dat we als stichting zelf zicht willen blijven houden op de voortgang van de 

projecten die we ondersteunen. De kosten van dit jaarlijkse bezoek komen geheel voor de 

rekening van het bestuurslid. Het bezoekende bestuurslid brengt verslag uit aan het bestuur. Dit 

verslag maakt ook deel uit van het eerst volgende jaarverslag van de stichting. 

 

 

3.5  Investeringen ten behoeve stichting Zanethemba Nederland 

In deze beleidsperiode wordt een brochure gemaakt waarin de stichting de projecten presenteert die zij 

ondersteunt. Verder worden er in deze beleidsperiode geen investeringen gedaan voor huisvesting en 

administratie voor de stichting Zanethemba Nederland. De bestuursleden werken van huis uit met eigen 

hulpmiddelen en benodigdheden. 

 

 

3.6  Werven van fondsen 

De stichting verwerft fondsen door middel van giften, donaties, subsidies, schenkingen en alle andere 

wettig toegestane overdrachten.  De werving van de fondsen gebeurt op een effectieve en directe manier 

door en namens de bestuursleden tijdens contacten met relaties. Daarnaast worden contacten gelegd 

door gerichte acties (zie 3.4).  

 

 

3.7  Beschikken over vermogen van de stichting 

Hieronder leest u de uitgangspunten van de stichting voor het besteden van het vermogen van de 

stichting. 

 

Besteding van specifieke giften 

Het besteden van de ontvangen gelden gebeurt conform de specificatie die de gever doet. Komen er meer 

gelden binnen dan nodig voor een bepaald project? Dan neemt het bestuur contact op met de donateur 

met de vraag of de gift voor een ander project mag worden ingezet. 

 

Besteding van niet-specifieke giften 

Het besteden van het vermogen (zonder specifieke bestemming) geschiedt in overleg met alle 

bestuursleden. Voorwaarde is dat de besteding past binnen het beleid van de stichting.  

 

Dekking van indirecte kosten 

Het streven van het bestuur is om de indirecte kosten te betalen uit de daarvoor specifiek ontvangen 

doelgiften. Zo worden de overgemaakte gelden voor de specifieke projecten niet belast met indirecte 

kosten. Uitgangspunt is dat de indirecte kosten op jaarbasis niet meer mogen bedragen dan 4% van de 

ontvangen donaties op jaarbasis. 

 

 

3.8  Vermogen van de stichting 

De stichting stelt zich ten doel de verkregen gelden zo snel als mogelijk toe te laten komen aan de 

genoemde projecten. De penningmeester stuurt tenminste tweemaandelijks een overzicht van de 

ontvangen doelgiften naar de eindverantwoordelijke van de projecten. In overleg met de ontvangende 
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organisatie wordt bepaald wanneer de doelgiften worden overgemaakt. Hierbij wordt ook gekeken naar het 

minimaliseren van de transactiekosten, Het bestuur streeft ernaar de gelden uiterlijk vier maanden na 

ontvangst te hebben overgemaakt. 

 

Voor het vermogen van de stichting wordt één bankrekeningnummer gebruikt. De stichting belegt geen 

ontvangen gelden en sluit ook geen langdurige spaarperiodes af met bankinstellingen of andere financiële 

instellingen. Uitzondering hierop vormt  een kleine voorziening die wordt aangehouden om vrijwilligers te 

kunnen terughalen in geval van een acute noodzakelijke evacuatie. Besluit tot acute evacuatie wordt 

genomen in overleg met de betreffende vrijwilliger, het stichtingsbestuur en het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken. Het aanleggen van deze voorziening gebeurt met specifiek voor dit doel ontvangen 

donaties. 
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4 BEHEER 

4.1   Beheer vermogen van de stichting 

Het vermogen van de stichting is bescheiden en wordt beheerd door de stichting Zanethemba Nederland. 

De stichting heeft daarvoor een zakelijke rekening bij de ABN-AMRO Bank N.V..  

 

Jaarlijks wordt er een jaarrekening opgemaakt. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel 

verantwoord in de periode waarin ze ontvangen of uitgegeven zijn.  

 

De penningmeester beheert de bankrekening van de stichting. Hij doet per kwartaal verslag aan het 

bestuur en maakt de jaarrekening op vòòr 1 maart van het jaar volgende op het boekjaar. 

 

Vóór 1 maart van het jaar volgend op het betreffende boekjaar ontvangt iedere donateur een opgave van 

de totaal som van zijn gedane donaties in dat boekjaar. Daarbij wordt hen de mogelijkheid geboden de 

jaarrekening op te vragen. De jaarrekening wordt gepubliceerd op de eigen website. 

 

 

4.2  Beheer indirecte kosten 

De indirecte kosten bestaan uit beheerkosten en wervingskosten. 

 

Beheerkosten 

De beheerkosten worden minimaal gehouden. Ze hebben alleen betrekking op uitgaven als 

bankadministratie, overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel, verzendkosten, etcetera. 

 

Wervingskosten 

De wervingskosten worden ook zo beperkt mogelijk gehouden. In de beleidsperiode 2013-2016 worden 

vooral kosten gemaakt voor het aanmaken en beheren van een website en het maken en verzenden van 

brochures. 

 

 

4.3  Onkostenvergoeding bestuur 

De bestuurders kunnen hun gemaakte vervoerkosten declareren tegen de wettelijk vastgestelde 

kilometervergoeding (belastingwetgeving). Bestuurders kunnen eveneens gemaakte onkosten declareren 

die voortvloeien uit hun bestuursfunctie (zoals porto kosten, papierkosten, etcetera). 
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5 FEITELIJKE GEGEVENS VAN DE STICHTING 

Zanethemba Nederland is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder 

nummer 53319788 als Stichting Zanethemba Nederland, Raadhuisweg 145, 2811 KA  Reeuwijk. 

 

Per 10 augustus 2011 merkt de Belastingdienst onze stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI) met fiscaalnummer 8508 36 608.  

 

Het bestuur bestaat uit drie leden: 

- Voorzitter: de heer Ko de Nood 

- Secretaris: de heer Bert ten Cate 

- Penningmeester: de heer Ronald Hoevers 

 

Het correspondentie adres van de stichting is:  Venlosingel 86, 6845 JC  Arnhem. 

 

Het rekeningnummer van Stichting Zanethemba Nederland bij de ABN-AMRO Bank is: 44.33.13.075 .  

Bank Identifier Code (BIC) van de ABN AMRO Bank is: ABNANL2A 

International Bank Account Number (IBAN) voor ons bankrekeningnummer is: NL91 ABNA 0443 3130 75. 
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6 COLOFON 
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