
 

Toelichting 

Stichting Ubuntu Nederland staat voor de Zuid-Afrikaanse levensfilosofie Ubuntu: ‘ik ben, omdat 

wij zijn’. Een begrip dat een diep besef van onderlinge verbondenheid van mensen met elkaar 

uitdrukt. Stichting Ubuntu Nederland draagt dit besef van onderlinge verbondenheid uit en zet zich 

daarbij ook in voor de Amy Foundation en boektrommelproject 'Vriende van Afrikaans'.  

Op 18 juli 2019 is door Stichting Ubuntu Nederland samen met andere deelgevers ‘Mandeladag 

2019’ georganiseerd. Tevens is daarbij het boek ‘Mandela in ieder mens’ tot stand gekomen. Dit 

nieuwe initiatief zal ook in 2020 op 18 juli georganiseerd worden en dan zal het boek ‘Ubuntu, wij 

zijn de Aarde!’ worden uitgegeven. 

De ontvangen donaties worden door uiteenlopende particuliere en zakelijke deelgevers verstrekt, 

met name ten behoeve van de Amy Foundation.  

Eind 2018 zijn donaties ontvangen die begin 2019 zijn doorgegeven. Daarmee wordt het verschil 

tussen netto opbrengsten en doorgegeven mutaties in 2019 en 2018 verklaard. Tevens is daarmee 

het grootste deel van de balansposten liquide middelen en gereserveerde middelen verklaard.    

De werkzaamheden van de bestuursleden van Stichting Ubuntu Nederland zijn volledig 

onbezoldigd. De organisatiekosten bestaan uit administratiekosten en gemaakte kosten van 

bestuursleden. 

Stichting Ubuntu Nederland heeft geen schulden of vermogen. De balans betreft het saldo van de 

bankrekening en enkele overloopposten. 

Bovenstaande staat van baten en lasten en de beknopte balans zijn opgesteld door een 

onafhankelijk administratiekantoor.  

 

Bestuur Stichting Ubuntu Nederland, 10 juni 2020. 

Stichting Ubuntu Nederland - Financieel verslag

 

Staat van baten en lasten

Ontvangen donaties en overige opbrengsten 27.211 30.561 19.810

Opbrengsten Mandeladag en boek 8.087

Kosten Mandeladag en boek - 5.673

Kosten van activiteiten 0 - 313 - 249

Netto-opbrengsten 29.625 30.248 19.561

Doorgegeven donaties - 44.716 - 12.333 - 18.456

Kosten instandhouding

Organisatiekosten 151 567 293

Website en nieuwsbrieven 551 393 594

Financiële lasten en baten 135 148 137

Totaal kosten instandhouding - 836 - 1.108 - 1.024

Mutatie gereserveerde middelen - 15.928 16.807 81

Beknopte balans

Activa

Liquide middelen: bank 918 16.867 36

Totaal activa 918 16.867 36

Passiva

Gereserveerde middelen 793 16.719 - 88

Nog te betalen kosten boekjaar 125 148 124

Totaal passiva 918 16.867 36
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