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1.  Inleiding 

 

Nu het jaar 2010 weer achter de rug is, is het tijd om de balans op te maken. Tijd om terug te 

blikken op de resultaten van 2010. Dit jaarverslag van Stichting Kwasa biedt inzicht in de 

werkzaamheden en financiën van Stichting Kwasa over 2010.  

 

Stichting Kwasa is een stichting met een charitatieve doelstelling; het bieden van financiële 

ondersteuning aan projecten in Afrika, gericht op educatie, HIV/aids en microkrediet.  

 

Stichting Kwasa is afhankelijk van donaties door particulieren en door het bedrijfsleven. Na 

een donatie is het mogelijk om een verslag van de besteding te ontvangen. Door zelf te zien 

welk effect uw donatie heeft wordt doneren een stuk leuker! 

 

Naast de verslagen over de besteding is het ook belangrijk dat u inzicht kunt hebben in  onze 

financiën. Met behulp van dit jaarverslag willen wij dit inzicht geven. Zo kunt u zien wat de 

kosten zijn om het bestaan van Stichting Kwasa voort te zetten, maar ook welke projecten een 

bijdrage hebben ontvangen.  

 

 

 

 

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

 

 

Bestuur van Stichting Kwasa 

 

 

Robert Verboon 

Linda van Rij 

Esther de Vreede 
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2.  Algemene informatie 

 

2.1 Wie zijn wij 

Stichting Kwasa is opgericht in september 2008 door een 

drietal jonge mensen met een passie. Een passie om 

anderen te helpen en een bijdrage te leveren aan een 

betere wereld. Vanuit die passie is besloten om Stichting 

Kwasa op te richten. Alle inspanningen worden op geheel 

vrijwillige basis verricht. In november 2010 heeft er in het 

bestuur een wisseling plaats gevonden. Per 1 november is 

Daniëlle van der Zande  afgetreden als bestuurslid. Zij is 

vervangen door Linda van Rij. 

 

Het bestuur van Stichting Kwasa is als volgt samengesteld: 

- Robert Verboon  voorzitter 

- Linda van Rij   secretaris 

- Esther de Vreede  penningmeester 

 

2.2 Vrijwilligers 

Stichting Kwasa gelooft in de kracht van 

samenwerken. Daarom werkt Stichting Kwasa samen 

met enthousiaste mensen die op vrijwillige basis hun 

kennis en kunde willen inzetten.  

 

Bij verschillende vrijwilligersorganisaties in de regio 

zijn vacatures geplaatst. In 2010 is een  

samenwerkingsverband onderhouden met:  

- Bureau Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp 

- Vrijwilligers Info Punt Zoetermeer 

- VrijwilligerswerkDelft.nl 

 

 

Aan het einde van 2010 telde Stichting Kwasa 3 officiële vrijwilligers: 

- Jesse Budding       Maatschappelijke stage begeleider  

- Jannie Verhoef       Maatschappelijke stage begeleidster 

- Petra Meems          Evenementencoördinator 

 

Daarnaast is er een groep van ongeveer 5 mensen die op oproepbasis beschikbaar zijn voor 

kleine activiteiten, zoals deelname aan braderieën en markten e.d.. 
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2.3 Communicatie  

Communicatie met onze donateurs en andere geïnteresseerden verloopt hoofdzakelijk via de 

website van Stichting Kwasa. Om zo min mogelijk kosten te maken voor communicatie wordt 

gebruik gemaakt van digitale communicatiemiddelen.  

 

Stichting Kwasa is onder andere bereikbaar via:  

- Website (www.kwasa.nl) 

- E-mail (info@kwasa.nl) 

- Hyves (http://kwasa.hyves.nl/) (154 leden in 2010) 

- Facebook (http://www.facebook.com/stichtingkwasa)  

- Twitter (http://twitter.com/StichtingKwasa) 

 

Naast deze digitale bronnen worden ook folders, projectmappen en flyers gebruikt voor 

communicatiedoeleinden. Om regionaal donateurs te bereiken maakt Stichting Kwasa gebruik 

van de lokale kranten. In 2010 zijn meerdere artikelen over Stichting Kwasa gepubliceerd in 

onder andere; De Telstar, De Heraut, De Eendracht en Het streekblad 

(Zoetermeer). Deze publicaties dragen bij aan de bekendheid van Stichting 

Kwasa. 

 

Tot slot heeft Stichting Kwasa zich in 2010 aangesloten bij “De Club van 

Delft”. De Club van Delft zet goede doelen en hun vrijwilligers op een 

aansprekende, toegankelijke en overzichtelijke manier op de (digitale) kaart. 

Zo hebben zij bijvoorbeeld een promotiefilmpje gemaakt voor Stichting 

Kwasa. Dit filmpje wordt nu op de website van Stichting Kwasa gebruikt. 

  

http://www.kwasa.nl/
mailto:info@kwasa.nl
http://kwasa.hyves.nl/
http://www.facebook.com/stichtingkwasa
http://twitter.com/StichtingKwasa
http://www.declubvandelft.nl/html/index.php?page_id=24&clubtv_item=319
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3.  2010 - in vogelvlucht 

 

De activiteiten die Stichting Kwasa heeft verricht en de resultaten die zij daarmee heeft 

behaald zullen in vogelvlucht worden besproken. Op deze wijze willen wij een duidelijk beeld 

schetsen van 2010.  

 

3.1 Partnerorganisaties  

In 2010 heeft Stichting Kwasa het samenwerkingsverband met TransCape NPO gecontinueerd. 

Deze organisatie is actief in het voormalige Transkei gebied in Zuid-Afrika. TransCape voert 

projecten uit ten behoeve van de lokale bevolking. De uitvoering gebeurt waar mogelijk in 

samenwerking met de lokale bevolking.  

 

TransCape draagt projecten aan bij Stichting Kwasa. Wanneer het project voldoet aan de 

criteria van Stichting Kwasa kan worden besloten om een geldelijk bedrag te schenken ten 

behoeve van het project. De criteria waaraan een project en/of stichting moet voldoen kunt u 

vinden op www.kwasa.nl/subsidie.  

 

In de loop van 2010 is Stichting Kwasa een samenwerking aangegaan met de Sizamile Hope 

Foundation. Deze foundation is in 2010 opgericht door de Nederlanders Theo en Thea 

Ancion. De foundation is actief in Sedgefield, gemeente Knysna, in Zuid-Afrika. Zoals iedere 

stad en ieder dorp in Zuid-Afrika heeft ook Sedgefield een township, Smutsville - Sizamile 

geheten. De Sizamile Hope Foundation geeft gezinnen renteloos geld te leen. Daarnaast 

financieren zij incidenteel bijvoorbeeld noodzakelijke educatiematerialen voor crèches.  

 

3.2 Financiële opbrengsten en uitgaven  

Het boekjaar 2010 kan worden beschouwd als een succes. De aan het begin van het jaar 

geformuleerde doelstelling van € 20.000,- is gehaald en zelfs met ruim 25% overschreden.  

 In het totaal is er € 25.616,25 ontvangen.  

 Van dit bedrag was € 18.335,34 afkomstig van particulieren en € 7.280,91 afkomstig 

uit het bedrijfsleven.  

 Van de inkomsten is € 21.187,09 aan projecten in Afrika geschonken.  

 Een bedrag van € 4.070,00 was eind 2010 nog in kas.  

 Hiervan was € 2.583,02 gereserveerd voor Maatschappelijke stages in de gemeente 

Delft, € 1.436,57 voor projecten in 2011 en €50,41 ter dekking van overhead kosten in 

2011.  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kwasa.nl/subsidie
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3.3 Gesteunde projecten  

In onderstaande tabel is te zien welke bedragen de projecten hebben ontvangen. De inhoud 

en uitvoering van deze projecten kunt u terug vinden op www.kwasa.nl/projecten.  

 

Totaal overzicht gesteunde projecten Organisatie Bedrag 

TransCape Mankosi Literacy and Education Project TransCape € 830,21 

Studiebeurzen TransCape € 2.615,00 

School awareness  TransCape € 242,88 

Children's Support Group  TransCape € 1.000,00 

Holistic Action Program Against HIV/Aids TransCape € 5.378,00 

Organic Classroom Program  TransCape € 3.430,13 

Volleybal workshop  TransCape € 500,00 

Donaties via Paypal t.b.v. TransCape TransCape € 2.453,87 

Algemene donaties 
Sizamile Hope 

Foundation 
€ 4.737,00 

Totaal € 21.187,09 

 

 

 

 

http://www.kwasa.nl/projecten
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4.  De cijfers 

 

Transparantie over de jaarcijfers naar de donateurs is een belangrijk aandachtspunt voor 

Stichting Kwasa. Graag bieden wij de donateurs en andere geïnteresseerden inzicht in onze 

financiële stromen. Daarom plaatsen wij ieder kwartaal een overzicht van de financiën op de 

website, op deze wijze kunt u op de hoogte blijven van onze inkomsten, uitgaven en kosten. 

Een overzicht van geheel 2010 zal in dit hoofdstuk worden besproken. 

 

4.1 Totaaloverzicht per kwartaal 

Zoals besproken in hoofdstuk 3.2 heeft Stichting Kwasa in 2010 totaal € 25.616,25 aan 

inkomsten ontvangen. Daarvan is € 21.178,09 uitgegeven aan diverse projecten.  

 

In onderstaande tabel kunt u aflezen wat per kwartaal aan inkomsten (inkomsten=donaties 

voor Stichting Kwasa) is binnengekomen. Daarbij kunt u ook zien welke bedragen Stichting 

Kwasa heeft geschonken aan projecten in Afrika (zie lijn donaties). Ten slotte kunt u aflezen 

wat de kosten waren voor het onderhoud van Stichting Kwasa (= overheadkosten) en welke 

kosten er gemaakt zijn voor fondswervende projecten (=projectkosten).  
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 4.2 Cumulatieve inkomsten  

In deze tabel kunt u de cumulatieve 

inkomsten van Stichting Kwasa in 2010 

aflezen. In 2010 is er € 25.616,25 aan 

donaties bij Stichting Kwasa 

binnengekomen. Het boekjaar eindigde 

op 31 december 2010.  

 

 

 

 

 

Het totaaloverzicht inclusief de kosten en het bedrag in kas, komt er als volgt uit te zien: 

 

Totaaloverzicht Bedrag 

In kas 1 januari 2010 € 1.372,79 

Totaal ontvangen donaties € 25.616,25 

Geschonken aan projecten in Afrika € 21.187,09 

Overheadkosten € 189,52 

Projectkosten € 1.542,34 

In kas 31 december 2010 € 4.070,09 

In kas PayPal rekening 31 december 2010 € 3,00 

 

4.3 Kosten van Stichting Kwasa  

Om Stichting Kwasa draaiende te houden zijn een aantal kosten onvermijdelijk. De 

overheadkosten voor 2010 bedragen slechts 0,74% ten opzichte van het totaal aantal 

donaties. Ten opzichte van het vorige jaarverslag (in 2008/2009 was dit 1,67%) is dit een 

sterke verbetering.  

 

Overheadkosten Bedrag 

Bankkosten € 163,38 

Kamer van Koophandel € 26,14 

Totaal  €189,52 
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Naast overheadkosten heeft Stichting Kwasa ook projectkosten. Dit zijn kosten die gemaakt 

worden om daar direct weer opbrengst voor projecten tegenover te stellen. De projectkosten 

voor 2010 bedragen 6,0% ten opzichte van het totaal aantal donaties.  

 

Projectkosten Bedrag 

Kookworkshop € 927,50 

Maatschappelijke stage € 449,98 

Inkoop wijn € 347,36 

Deelname vrijwilligersmarkt € 17,50 

Totaal  € 1.542,34 
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5. Jaarrekening 

Het advies- en administratiekantoor AdmiRaad heeft kosteloos de jaarrekening voor Stichting 

Kwasa vastgesteld. Hieronder staat de inhoud van deze jaarrekening weergegeven. 
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