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Algemene gegevens 

Naam   Stichting Jinda 

RSIN/Fiscaal nummer: 858457805 

KvK nummer:  70784337 

Bankrekening:  NL46ABNA0816768153 

Website adres:  www.jindachildcare.org.za 

Postadres:  Melvill van Carnbeelaan 55a 

   3971 BB Driebergen 

De stichting heeft als doel ondersteuning te bieden aan kansarme kinderen ten behoeve van hun sociaal-emotionele, 
cognitieve en motorische ontwikkeling wat hen in de toekomst in staat stelt om volwaardig en zelfstandig te kunnen 
participeren aan de Zuid Afrikaanse samenleving. 
De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van praktische-, materiele- en financiele steun ten behoeve van 
kansarme kinderen verbonden aan Jinda Zuid Afrika. 
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. 
 
Huidige situatie 
Formeel is het onderwijs goed geregeld in Zuid-Afrika. Ieder kind (arm en rijk) heeft recht op onderwijs en heeft hier 
toegang toe. De praktijk is echter weerbarstig. Overvolle klassen met slechts één docent zijn geen uitzondering 
binnen de Public Schools. Kwalitatief goed onderwijs kan in een dergelijke situatie niet gegeven worden. Tevens zijn 
er kinderen die om meerdere redenen helemaal niet naar school kunnen. 
Ook Barberton kent deze situatie. 
Jinda is begin januari 2017 haar activiteiten gestart vanuit Nederland.  De stichting tracht haar doel te bereiken door 

het bieden van praktische-, materiele- en financiele steun ten behoeve van kansarme kinderen verbonden aan Jinda Zuid 

Afrika. Jinda Zuid Afrika geeft onderdak aan kansarme kinderen. Deze kinderen worden in de gelegenheid gesteld naar 

kwalitatief goede scholen te gaan met kleinere klassen. Dit wordt betaald door sponsors vanuit Nederland.  

Momenteel richt het zich met name op het vinden van sponsoren die het schoolgeld van de kinderen kunnen betalen. 

Bestuur 

De bestuurlijke structuur is in statuten vastgelegd en vastgesteld bij notariële akte.  

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 

De samenstelling van het bestuur is als volgt: 

Voorzitter T.A. Brouwer 

Secretaris  S. Van Veluw 

Penningmeester P. Rietdijk 

Beleidsplan 

Activiteiten 

De activiteiten kenmerken zich primair in het vinden van sponsoren ten behoeve van het financieren van 

onderwijskosten waaronder het schoolgeld. 

Incidentele wervingsacties behoren tot de mogelijkheden als het gaat om extra uitgaven zoals; korte vakanties, 

daguitjes, extra onderwijsmiddelen, kosten transport of het opwaarderen van de naschools opvang. 

 

Werving financiële middelen 

De geldmiddelen van de Jinda bestaan uit: 

a. Periodieke ontvangsten van de sponsors tbv het onderwijs. 

b. Incidentele ontvangsten van giften voor speciale projecten. 

http://www.jindachildcare.org.za/


Beheer van het vermogen 

Jinda  houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de activiteiten ten behoeve 

van de doelstelling. 

Besteding van het vermogen 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

2021 2021

Ontvangen tbv sponsorkinderen 5.855 Schoolfonds ZA 4.000

Overige ontvangen gelden 10.077 Bank- en transferkosten 237

Koersverschillen 0

 4.237

 Resultaat boekjaar 2021 11.695

15.932 15.932

Bestemmings reservering Schoolgeld -654

Bestemmings reservering overige donaties -10.000

Operationeel resultaat 2021 1.041  

Toelichting op Baten en Lasten; 

• Jinda heeft eind 2021  geld ontvangen als extra support. Besteding heeft plaatsgevonden in 2022 ten 

behoeve van het opwaarderen van de naschoolse activiteiten, spelmaterialen en extra onderwijsmiddelen. 

• Jinda is een ANBI erkende stichting. Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun inspanningen en 

werkzaamheden. 

Voorgenomen bestedingen 

De te verwachten inkomsten ten behoeve van het schoolgeld is 6.500. 

Tevens heeft het extra financiële support van eind 2021 zijn bestemming gevonden in het voorjaar van 2022 ten 

behoeve van het opwaarderen van de naschoolse activiteiten, spelmaterialen en extra onderwijsmiddelen. 

  2022    2022 

     

Giften sponsors 6.500  Schoolgeld Z. Afrika 6.200 

Bestemmingsreserve Donaties 10.000  Bestemmingsreservering overige donaties 10.000 

   Bank- en transferkosten 150 

   PR / Website/ overig 75 

   Resultaat boekjaar 75 

 16.500   16.500 

 


