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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Malibongwe.  

 
Algemene informatie en doelstellingen 
Stichting Malibongwe is een opleidingsfonds voor zwarte vrouwen in Zuid-
Afrika. In Nederland worden fondsen geworven. Deze fondsen stellen ons 
in staat om jaarlijks een aantal zwarte vrouwen te ondersteunen met hun 
studie. Het is onze bedoeling dat deze vrouwen hiermee in staat zullen 
zijn economisch zelfstandig te worden. Een gerichte opleiding komt ook 
hun omgeving ten goede. Tevens willen we stimuleren dat ze actief gaan 
deelnemen aan de opbouw van een meer democratisch Zuid-Afrika. 
Malibongwe is opgericht op 21 mei 1992. 
 
Malibongwe is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling. De 
belastingdienst registreert de instellingen die een algemeen nut beogen. 
De belastingdienst stelt de publicatie van het jaarverslag, inclusief het 
financieel jaarverslag, via de website verplicht. 
Malibongwe is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
41146645 
Het secretariaat is gevestigd op De Look 3, 2635GE Den Hoorn ZH.  
Tel: 015 2855298.   
E-mailadres: malibongwefund@hotmail.com 
ING Bank nr.NL16 INGB 0000 003418 t.n.v. Stichting Malibongwe te Delft 
Website: www.malibongwe.nl  
 

Bestuur  

Aan het eind van 2014  bestaat het bestuur uit 4 personen, namelijk Trudi 
van Bemmelen (voorzitter), Gerda Vermeer (secretaris), Gonny 
Smitskamp (penningmeester) en Sanne van ’t Hof.  Anita van Velzen nam 
afscheid van het bestuur wegens drukke werkzaamheden en haar 
opleiding. De vrijgekomen plaats in het bestuur is nog niet opgevuld. De 
vacature staat open. 
 
Het bestuur vergaderde in 2014 zes keer, 15 januari, 4 april, 30 april, 16 
juli, 10 september, en 12 november. 
 

Contacten 
Het bestuur onderhield contacten met diverse instanties en personen. Het 
contact met Zuid-Afrika verliep goed, vooral e-mail is hierbij een belangrijk 
hulpmiddel.  
Via onze website weten veel vrouwen uit Zuid-Afrika  ons te vinden, en 
doen zij een aanvraag voor ondersteuning. Ook andere instanties en onze 
donateurs zoeken contact via onze website. 

mailto:malibongwefund@hotmail.com
http://www.malibongwe.nl/
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Af en toe komt er nog een aanvraag binnen per post. In 2014 kwamen er 
31 nieuwe aanvragen binnen. Aan 15 vrouwen werd een 
aanvraagformulier verstuurd.  
De jaarlijkse nieuwsbrief is verschenen in september. Een groot deel van 
de nieuwsbrieven is per e-mail verzonden. In geval dit niet mogelijk was, is 
de nieuwsbrief per post verzonden. 
 

Studentes 
In 2014 ontvingen 13 vrouwen een beurs. Van 8 van hen was dit het 
eerste jaar dat we hen ondersteunden. 
 
Om privacy redenen geven we slechts de voornamen van de studentes. 
*Aluta studeert accountancy in Kaapstad. We ondersteunden haar voor de 
vijfde keer. Dat is een uitzondering. Ze had nog 1 jaar nodig om haar 
studie af te ronden. Daar ze steeds hard heeft gewerkt en zeer 
gemotiveerd was, hebben we een uitzondering gemaakt. 
*Siphesile studeert voor sociaal werker in Fort Hare. We ondersteunden 
haar voor het vierde jaar. Ze heeft haar studie afgerond in 2014. 
*Pfariso studeert rechten in Kaapstad. Ze kreeg dit jaar voor de derde keer 
een beurs. 
*Spokazi studeert sociale wetenschappen in Fort Hare en kreeg voor het 
derde jaar een beurs. 
*Siyamtanda studeert accountancy aan de University of the Free State en 
kreeg voor het tweede jaar een bijdrage. 
*Zimkitha kreeg voor 1 jaar een bijdrage om haar studie kwaliteitskunde af 
te ronden. Zij deed dit met goed gevolg. 
*Samkelisiwe studeert landbouwkunde in Kwazulu Natal. Ze kreeg voor de 
eerste maal een bijdrage. 
*Siphesihle studeert public management in Kaapstad. Ze ontving voor de 
eerste keer ondersteuning. 
*Jeanet studeert natuurkunde in Kaapstad. Ze kreeg voor het eerste jaar 
een beurs. 
*Kethukuthula doet post graduate lerarenopleiding. Ze kreeg voor het 
eerste jaar een bijdrage. 
*Anda studeert journalistiek in Mthatha en ontving voor een jaar een 
beurs. 
*Dipuo volgt een overbruggingscursus om daarna toegelaten te worden tot 
een studie sociaal werk. Ze kreeg voor het eerste jaar een bijdrage. 
*Annett studeert HR management en psychologie. Ze ontving voor het 
eerste jaar een beurs. 
 

Fondsenwerving en donateurs   
In 2014 ontving Stichting Malibongwe het grootste deel van haar 
inkomsten via haar vaste donateurs. Daarnaast werd een grote som 
eenmalige giften ontvangen van onze donateurs die feesten gaven of 
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meevallers ontvingen. Een positief feit waardoor we weer meer studentes 
konden ondersteunen. 
 

Financiën 
Contracten met studentes worden in principe voor 4 jaar aangegaan, 
zodat ze hun opleiding kunnen voltooien. In uitzonderingsgevallen 
ondersteunen we een 5de studiejaar.  
 
Financieel jaarverslag 2014 
Inkomsten    2014   2013 
giften     €  4.218,00  €      975,00 
vaste donateurs   €  6.381,08  €   6.537,18 
legaat      -  €   2.000,00 
correctie 2012    -  €      130,00 
terugboeking beurs   €     677,11  € - 
rectificatie    € -  €          0,26 
rente     €     398,49  €      533,81 
 
Totaal     € 11.674,68  € 10.176,25 
 
Uitgaven    2014   2013 
porto/nws.brief/nwjrskaart  €        47,30  €        22,90 
transactiekosten ING  €      434,00  €      203,00 
studiebeurzen   €   9.746,00  €   5.565,96 
kosten website   €        60,50  €        60,50 
abt. INGbank zakelijk  €      138,55  €      133,05 
afscheid bestuurslid   €        55,00 
saldo     €   1.193,33  €   4.190,84 
 
Totaal     € 11.647,68  € 10.176,25 
 
Balans 2014    
Activa    2014    2013 
Rekening-courant 31-12  €   5.159,74  €   3.364,90 
ASN-rekening 31-12  € 25.368,87  € 25.970,38 
 
Totaal     € 30.528,61  € 29.335,28 
 
Passiva    2014   2013 
Reserve    € 20.528,61  € 19.335,28 
Reservering studiebeurzen € 10.000,00  € 10.000,00 
 
Totaal     € 30.528,61  € 29.335,28 
 


