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De stichting SOS-Kayamandi  is opgericht in 2005 voor het werven van fondsen en 
het bieden van financiële en andere ondersteuning ten behoeve van de bewoners 
van de townships Kayamandi en Cloetesville in Zuid- Afrika. 
  
Doelstelling  en werkzaamheden 
De stichting spant zich  in om de kwaliteit van leven van  kinderen in de townships te 
verbeteren. Daarbij gaat het met name om de woon- en leef omstandigheden van 
weeskinderen en de gezondheid van de kinderen. 
Een goede gezondheid verbetert de leerprestaties op school . Met een goede 
opleiding hebben de kinderen later een grotere kans op werk. 
De projecten die de stichting  opgezet heeft zijn: 
  
.  Het broodproject.  Dagelijks krijgen ongeveer 1200 kinderen op de lagere school 
brood met pindakaas.                   
. Weeshuizen. De st. SOS-Kayamandi  exploiteert  drie weeshuizen. In elk huis 
wonen 6 kinderen met hun pleegouder(s)  
 . Bijscholing. Met inschakeling van vrijwilligers worden kinderen met een 
leerachterstand geholpen. 
  
Werkzaamheden van de stichting bestaan uit; 
  
-Het selecteren en ondersteunen van de lokale projecten 
-Het in de publiciteit brengen van voornoemde doelstellingen van de stichting. 
-Het uitvoeren van activiteiten ter verkrijging van financiële en andere ondersteuning. 
-Het rapporteren over de voortgang van de activiteiten door middel van een 
jaarverslag, nieuwsbrieven en berichten op de website 
-Het vinden van sponsors en donateurs 
  
Fondsenwerving: 
Inkomsten worden gegenereerd via diverse activiteiten.  
. Het benaderen van personen en instellingen voor donaties en sponsoring 
. Het houden van lezingen en het geven van presentaties 
. Het organiseren van activiteiten als een charity diner, een wijnproeverij 
. Het aanwezig zijn op markten 
. Het verzorgen van een website 
. Publiciteit via lokale bladen en flyers 
  
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit 5 personen: voorzitter, penningmeester, secretaris en twee 
algemene leden. Tevens is er een Raad van Advies bestaande uit 4 leden 
waarvan  1 lid woonachtig is in de township Kayamandi. 
Het bestuur vergadert enkele keren per jaar. De secretaris maakt van elke 
vergadering notulen die de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. In de 
bestuursvergadering wordt besloten op welke wijze het vermogen wordt besteed. Er 
is altijd overleg met het Vineyard Comité en de Stellenbosch Community 



Development Programme.  Bij de jaarvergadering is de Raad van Advies aanwezig 
en worden de financiële jaarstukken besproken. 
De bestuursleden ontvangen geen beloning. 
  
 Financieel beleid: 
De penningmeester beheert de financiële middelen van de stichting en is verplicht 
hiervan boek te houden. Voor bijzondere niet begrote uitgaven - meer dan € 500  - 
dient de penningmeester voorafgaande goedkeuring te hebben van het bestuur van 
de stichting. 
De penningmeester maakt het financieel jaarverslag. Dit verslag omvat de inkomsten 
en uitgaven en een vermelding van het saldo van de rekening courant en 
spaarrekening en daarbij een schriftelijke toelichting met betrekking tot gewijzigde 
inkomsten en/of specifieke uitgaven. 
De aard en omvang van het vermogen: 
Het streven is om voldoende geld te hebben om de continuïteit  van de uitgaven voor 
5 jaar te waarborgen. Ook bij vermindering van inkomsten kunnen wij de lopende 
projecten voor 5 jaar garanderen. 
Niemand (zowel rechtspersonen als natuurlijke personen) kan beschikken over het 
vermogen van de instelling alsof het hun eigen vermogen is. 
Uitgaven worden alleen gedaan na bestuursuitspraken. 
Eén maal per jaar vindt er kascontrole plaats door een onafhankelijk deskundige. 
Bij opheffing van de Stichting  wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve 
van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. 
Toezicht: 
Er is regelmatig contact met het Comité van de Vineyard Christian Fellowship die 
deskundig zijn en met elkaar controle houden over de besteding van de gelden in de 
weeshuizen. Deze geloofsgemeenschap  ontplooit meerdere initiatieven in de 
townships.    
  
De gelden voor het Broodproject worden in samenwerking met de St. 
Stellenbosch  Community Development  Programme uitgegeven. 
  
Diverse keren per jaar worden de weeshuizen en de school door bestuursleden en 
door leden van de Raad van advies bezocht. Onder andere worden dan inkomsten 
en uitgaven van de projecten besproken. 
Het bezoeken van de projecten brengt voor de stichting geen kosten met zich mee 
omdat de bestuursleden alle kosten zelf betalen. Elke Euro gaat naar de 
kinderen.                                                                                                                         
De Stichting heeft geen winstoogmerk.  
 
Verantwoording inkomsten en bestedingen 
Op de website www. SOS-Kayamandi   wordt regelmatig verslag uitgebracht over de 
voortgang van de activiteiten: een financieel  jaarverslag, inkomsten en  voor de 
Stichting noodzakelijke uitgaven, ontwikkelingen in de weeshuizen  en/of 
broodproject. Ook de bevindingen van bezoekende bestuursleden worden op de site 
vermeld. 
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