Jaarcijfers 2020
Stichting Nieuwe Horizon
Balans per 31 december 2020 (2019) bedragen in €
Vlottende activa

31-12-2020

31-12-2019

10.458,50

15.184,84

Liquide middelen:
RABO NL08 RABO 0396 5400 82 betaalrekening
RABO NL27 RABO 3702 2784 00 spaarrekening
ABSA spaarrekening
ABSA geldmarkt rekening
Gereserveerd kosten beheer ZA
Stichtingsvermogen
Rekening van baten en lasten 2020 (2019) bedragen in €
Baten

8.130,24

130,24

5.264,04

4 .076,26

781,98

391,16

-

1 .586,21

24.634,77

21.368,71

2020

2019

Bijdragen NL

13.919,00

11.420,00

Sponsoren

4.000,00

5.250,00

3.997,54

2.898,51

0,01

0,01

21.916,55

19.568,52

17,83

-12,69

Collectes
Rente-opbrengsten NL
Subtotaal NL
Huuropbrengsten ZA
Terugbetaling studieschuld

416,12

-

Rente-opbrengsten ZA

199,55

346,04

Subtotaal ZA

633,50

333,35

Totaal Baten

22.550,05

19.901,87

160,39

165,15

Drukkosten nieuwsbrief NL

1.147,75

1.173,89

Websitekosten NL

334,75

459,68

Lasten
Bankkosten NL

1.642,89

1.789,72

Autokosten ZA

Subtotaal NL

-

130,07

Bankkosten ZA

368,58

467,75

Bejaardenproject ZA

142,67

507,59

Bezigheidsklas

422,39

1.502,76

Covid-19 Hulp

837,77

-

23,63

-

1.664,25

1.894,75

Drukkosten nwsbrf ZA
Gemeentelijke lasten ZA

47,37

-

Koersverschillen

Internetkosten ZA

1.806,52

-956,50

Kosten beheer ZA

5.681,60

1.674,14

Onderhoud gebouwen / terrein

266,62

545,76

Project t.b.v. kinderen

481,51

2.079,97

Project t.b.v. ouderen (Uitvlug)

457,73

488,55

3.670,79

2.430,08

-

50,56

1.379,27

671,29

Projecten studenten
Telefoonkosten ZA
Sanja’s project
Santam, verzekering ZA
Subtotaal ZA
Totaal Lasten
Exploitatieresultaat 2020 (2019)

390,40

368,78

17.641,11

11.855,55

19.284,00

13.654,27

3.266,05

6.247,60

Het resultaat 2020 is toegevoegd aan het Stichtingsvermogen.
Toegepaste omrekenkoers 1 euro = 16,82 rand (2019 15,70 rand).

Telefoon: 035-5445665 | Email: info@nieuwehorizon.nl | www.nieuwehorizon.nl

Jaarcijfers 2020
Hieronder een korte toelichting
op de cijfers:
• In 2020 zijn er met name meer
opbrengsten geweest van col
lectes en bijdragen (€ 3.500,00);
• Voor een aantal projecten
in Zuid-Afrika geldt dat er dit
jaar meer geld uit is gegeven
dan vorig jaar. Het betreft :
• het project t.b.v. studenten
		(+€ 1.200,00);
• Sanja’s project is (+ € 700,00);
• Voor een project voor kinderen
is dit jaar echter € 1.500,00
minder uitgegeven.
• Voor directe Covid-19 hulp is in
2020 € 800,00 uitgegeven.
• Tot slot: de kosten voor beheer
zijn in 2020 hoger uitgevallen
(+ € 4.000,00);
Verax accountants is ook dit
jaar nagegaan of de balans per
31 december 2020 van het jaar
aansluit bij ter inzage ontvangen
opgave van de bank middels de
saldi-overzichten van de bank per
begin en eind van het jaar 2020.
Daarnaast is gecontroleerd of de
cijfers in de exploitatie-overzichten aansluiten bij de ontvangen
administratie en of de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling algemeen aanvaardbaar
zijn.

De Covid-pandemie
in Zuid-Afrika:
Zoals overal ter wereld bepaalt het coronavirus ook in Zuid-Afrika het dagelijks leven.
De regering heeft veel te lang gewacht met het beschikbaar stellen van voldoende
financiële middelen om vaccins in te kunnen kopen. Toen de vaccins mondjesmaat
beschikbaar kwamen, had men de logistieke organisatie niet op orde, wat leidde tot onnodige vertraging.

Hier heeft Verax accountants
een positief advies op af gegeven,
waar we als Stichting erg
blij mee zijn Met dank aan Verax
accountants.

Gerard Doggen
Penningmeester

Stichting Nieuwe Horizon is bij de KvK geregistreerd onder nummer 410 42 620 en is door
de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling (www.ANBI.nl).

Op 2 juli was nog slechts 0,8 % van de
bevolking één keer ingeënt. Momenteel zijn er redelijk wat inentingen, maar
miljoenen mensen hebben zich nog
niet eens aangemeld Grote groepen
mensen vertrouwen het vaccin niet en
willen niet gevaccineerd worden. Voeg
daarbij, dat men zich op grote schaal
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helemaal niet aan de
beperkende
maatregelen houdt, waardoor
meerdere provincies van
Zuid-Afrika in een derde
besmettingsgolf zitten.
In Gauteng (omgeving
Johannesburg) kunnen
covid-patiënten al niet
meer in de ziekenhuizen
opgenomen worden en
moeten verplaatst worden naar ziekenhuizen
in andere provincies. De
overheid zou een veel
actiever beleid moeten voeren om mensen beter te informeren en te overtuigen
van de noodzaak van vaccinatie, maar op
dit moment krijgt de veroordeling tot 15
maanden celstraf van de corrupte ex-president Zuma alle aandacht en is covid
blijkbaar even iets minder van belang !
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Leo van der Sande
Bestuurslid
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Onze studenten
De covid-pandemie had en heeft natuurlijk nog steeds ook een grote invloed
op alle vormen van onderwijs. De universiteiten gingen al snel helemaal dicht
en de studenten waren gedwongen om thuis online te studeren.
Gelukkig had studente Meronsia van
Wyk juist op tijd haar studie afgerond.
Dmitri Moses heeft zijn eerste studiejaar aan de universiteit van Kaapstad
met succes afgesloten en kon in februari aan zijn tweede jaar beginnen. Ook
al moest het studeren thuis en online
gebeuren. Hij vond dat niet bepaald
gemakkelijk, maar volgens zijn ouders
Jannie en Selestien, heeft hij heel gedisciplineerd dagelijks gewerkt en mag
tevreden terugkijken op het eerste deel
van dit bijzondere studiejaar. Op de
Jakes Gerwel Technische School in
Bonnievale studeren dit jaar nog slechts
drie studenten die door de Nieuwe
Horizon ondersteuning krijgen. Jannie
Moses zou hen nog elke schooldag naar

Bonnivale rijden, maar bij de start van
het schooljaar in februari bleef de school
gesloten en moesten ook deze leerlingen online hun opdrachten uitvoeren.
Later ging de school open om niet lang
daarna wederom dicht te moeten gaan.
In mei kon de school haar onderwijs
weer op school aanbieden, maar ook nu
niet voor lang, want op 2 juli – nadat in
Zuid-Afrika een derde besmettingsgolf
toesloeg – ging alles weer op slot. Het
mag duidelijk zijn, dat dit schooljaar
met veel hindernissen verloopt, waardoor studenten en ook leerkrachten een
moeilijke tijd doormaken !

Kort
verslaggie van
Jannie en Selestien Moses
Met ons en die kinders gaan dit baie goed. My dogter het ek ook ontmoet van
oor die 24 jaar gelede. Dit was ‘n wonderlike bymekaarkoms.

Leo van der Sande
Bestuurslid

In de houdgreep van Corona
vaccinatie werd ik toch door de GGD positief getest. Gelukkig word je door de
vaccinatie minder ziek. Ik vertrouw er
ook maar op dat als deze nieuwsbrief bij
u op de mat valt ik alweer goed hersteld
zal zijn.

Houdgreep, ik wil het nog geen wurggreep noemen. Alhoewel de nieuwe varianten van het Corona virus volgen elkaar
op. Wanneer krijgen we definitief grip
op dit virus? Helaas moest ik zelf ook ondervinden wat het virus met je kan doen.
Ondanks tweemaal een Astra Zeneca

Op moment van schrijven is bijna 43%
van de Nederlandse bevolking volledig gevaccineerd. Als je dan leest in
het openingsartikel dat er op 2 juli nog
geen 1% van de Zuid Afrikaanse bevolking is gevaccineerd, baart dat grote
zorg! Ik hoop van harte dat de regeringen van onze rijke westerse landen hun
morele verantwoording laten meespelen en dat wij ruimgevend zullen zijn
zowel in middelen als delen van kennis

met betrekking tot dit vreselijke virus.
In deze nieuwsbrief leest u onder andere
over de voortgang van onze studenten.
De directie van de Jakes Gerwel Technische School heeft het NH bestuur geïnformeerd dat de school in eerste instantie ruimte geeft aan leerlingen uit
Bonnievale (buurgemeente). Als bestuur
zijn we ons verder aan het beraden, hoe
en aan welke projecten we in de (nabije)
toekomst ondersteuning willen geven.
Op dit moment leveren we bijdragen bij
korte termijn Covid-19 ondersteuning.

Herman Bade
Voorzitter Nieuwe Horizon

Herman Bade
Voorzitter Nieuwe Horizon

Ek en Selestien hou die fort aan die gang.
Onder drastiese omstandighede aangesien Covid 19 ons sentrum en besighede
van inkomste swaar te neerdruk. Maar
ons hoop dit sal beter gaan. Baie dankie
aan Nieuwe Horizon en Leo en Sanja vir
al hulle bystand. Ten minste is ons rekening van die NH-saal elke maand betaal
en ons waardeer die ondersteuning wat
u hulle aan ons seun Dmitri gee. Met dit
agter die rug, oorleef ek en Selestien en
kan ons dit en ander uitdagings oorbrug.
Dit is net elektrisiteit wat so baie duur is
hier in Suid Afrika wat vir ons ook ‘n baie
groot uitgawe en kopseer is. Verder verloop dinge goed en het ons geen rede
om oor te kla nie.
Intussen het ons 2 lede van die pensioenklub verloor, dit is ant Oumatjie en
Oom Jan Brits. Ek was ook bevoorreg om
te preek by hulle begrafnisse.
Dan was Selestien weg vir kursus in
Kruger wildtuin waar sy weer baie goed
gedoen het en uitgeblink het met sertifikate.
Ook het ek toe die lockdown opgelig
was, werke gedoen teen dwelms en mis-

daad. Dit was ‘n baie goeie dag en het
weer goeie boodskap na ons jeug gestuur. Met dieselfde uitdagings vir ons
jeug is dit nie maklik as gemeenskap
om te sien hoe gaan ons kinders agteruit

indien hulle nie gefokus is op hulle toekoms nie. Ons kon lekker speel, musiek
maak en kos uitdeel, soos ek noem, was
die polisie deel van die mooi dag.
Verder hou ek die kinders in die saal besig met basketbal in die aande en dit is
baie goed vir hulle.
Dmitri studeer maar van die huis af nog,
want hulle universiteit is toegemaak. Hy
gaan baie goed aan. Die resultate van sy
modules wat hy moes maak, was suksesvol.
Ek heg ook foto aan waar selestien via
foon moes kook kursus doen asgevolg
van lockdown. Sy het dit baie geniet en
ons kon lekker eet. Ek en haar geestelike
werk met ons kerk gaan goed en almal
is gesond.
Dit is kortliks waarmee ons aangaan behalwe die sentrum en ander projekte,
wat bietjie stil moet wees as gevolg van
covid.
Ek hoop u almal is gesond in Nederland.
Tot weersiens
Groete
Jannie en Selestien

www.nieuwehorizon.nl

