2018 IN BEELD
WERK IN UITVOERING
VOORWOORD VOORZITTER
Het is werk in uitvoering. Ons
Zuid-Afrika Huis is hard bezig een
goede, vaste en erkende plek te
vinden binnen het rijk
geschakeede veld van culturele
instellingen in Nederland.
Vorig jaar - het jaar waarin een
nieuwe voorzitter en een nieuwe
directeur aantraden - is begonnen

TOEKOMSTVISIE 2019-2022

VISIE

AMBITIE

MISSIE

STRATEGIE

- Het Zuid-Afrikahuis wil cultureel
aanspreekpunt zijn voor Zuid-Afrika,
Nederland en Vlaanderen.

met een heroriëntatie. Dat leidde
tot een herbevestiging van onze
missie: het Huis wil het culturele
schakelpunt tussen Nederland,
Vlaanderen en Zuid-Afrika zijn.
Uitgangspunt is en blijft onze
verbondenheid, die wortelt in
taal, cultuur en geschiedenis.
De opgave zal zijn dat op een
moderne, inclusieve manier vorm
te geven. Via onze bibliotheek,
via het archief, via onze

leerstoelen, via uitwisselingsprtogramma’s, via studiebeurzen,
via tal van evenementen. Dat is
stevig aanpoten. Zeker als
financiële grenzen in zicht zijn.
Het is mooi om een mooi Huis
aan een mooie gracht te hebben.
Het is nog mooier dat intensief te
gebruiken voor het doel
waarvoor is ooit is opgericht. Dat
werk is in uitvoering.

- Als schakelpunt tussen deze
landen zal het Zuid-Afrikahuis zijn
focus richten op de Afrikaanse
taal, cultuur en historie.

Bestuur Stichting Zuid-Afrikahuis
Nederland in 2018:

- Aandacht voor het Afrikaans is
inclusief en houdt dus in dat die
gericht is op alle gemeenschappen
in Zuid-Afrika die Afrikaans
spreken.
- In onze communicatie gaan we
kwaliteitsimpulsen aanbrengen
door onze (social) platformen
zowel in taal als beeld aantrekkelijker te maken.

J. Schinkelshoek,
voorzitter

Mr. J. G. Calmeijer
Meijburg- van Reekum,
lid (tot 1 dec)

Drs. F. Burgers MBA,
lid

TAAL
CULTUUR
HISTORIE

Personeel in 2018:

Jhr. Mr. M.L.E. Storm
van ’s Gravesande,
vicevoorzitter

H.V. van Strien,
penningmeester

Judith Calmeijer
Meijburg- van Reekum,
directeur (vanaf 1 dec)

Guide van den Berg,
directeur (tot 1 dec)

Mr. A. Waaijer, lid

Prof. Dr. G. Harinck,
lid

Beatrijs Tilkema,
assistent bibliothecaris

Jeltsje Stobbe,
archivaris

Lic. A. Buyse,
lid

Isabelle Vermeij,
coördinator evenementen

Corine de Maijer,
bibliothecaris

Mr. W. Hopperus Buma,
lid

PARELS VAN HET HUIS
EVENEMENTEN
Het Zuid-Afrikahuis heeft in 2018
diverse evenementen
georganiseerd, met het Festival
voor het Afrikaans als hoogtepunt.

51 evenementen
Aantal bezoekers: 2903
Recette: € 3.403,00

ONDERSTEUNING
BIJZONDER HOOGLERAAR:

Boekpresentatie:

Leeskring:

107 deelnemers

46 deelnemers

Speelfilm:

Muziekdocumentaire:

120 deelnemers

50 deelnemers

Kookworkshop:

Zomerbraai:

62 deelnemers

42 deelnemers

Interview/ lezing:

Kerstmarkt:

105 deelnemers

231 deelnemers

UVA

Rondleiding:

Festival voor Afrikaans:

135 deelnemers

1691 deelnemers

UG

ACTIVITEITEN IN STUDIEZAAL/BIBLIOTHEEK

Cursus Nederlands:
18 deelnemers

Cursus Afrikaans:
7 deelnemers

Leeskringen:
Rondleidingen:
Outreach/presentaties:
Mini-tentoonstellingen:

INHOUDELIJKE INFORMATIEVERZOEKEN
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COLLECTIES

CA. 30.4 METER UNIEK ARCHIEFMATERIAAL

In 2017 kende het programma Metamorfoze een financiering toe aan het
Zuid-Afrikahuis voor de Collectie Arbeidsmigratie 1880-1940. In 2018 is een
begin gemaakt met de conservering en digitalisering van deze unieke collectie.
Daarnaast is een collectie lantaarnplaten uit het begin van de 20ste eeuw
geconserveerd en gedigitaliseerd

506 LANTAARNPLATEN GECONSERVEERD & GEDIGITALISEERD
DIGITALISERING TIJDSCHRIFTEN: 7 LOPENDE PROJECTEN
DIGITALISERING ARCHIEVEN: 1 LOPEND PROJECT,
20.6 M1. GEDIGITALISEERD VAN DE 30.4

COMMUNICATIE
NIEUWSBRIEF

WEBSITEBEZOEK
Hoe komt men op de website?

Unieke bezoekers: 8457

TOP 3 PAGINA’S
8%VS

29%

830 lezers
25% klikt altijd
29% geregeld

25%

Homepage 24%
Activiteiten 4%
Bibliotheek 4%

Social
701
Referral
878

4%
Be

14%
Zuid-Afrika

Organic
3875

(w.v. 4% kaapstad)

60%
Nederland

Direct
3228

(w.v. 20% Amsterdam)

66% 34%

ZUID-AFRIKA SPECTRUM
OP 1 JANUARI 2018:
616 ABONNEES

Bibliotheek algemeen
(unieke bezoekers)

OP 31 DECEMBER 2018:
563 ABONNEES

VOERTAAL
In 2017 is een experiment van twee jaar gestart om een website in
het leven te roepen (www.voertaal.nu), waarbij het Nederlands en
Afrikaans als een soort lingua franca naast elkaar worden gebruikt.
Hiertoe werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het
Zuid-Afrikaanse LitNet. 2018 was het eerste, volle jaar waarin
Voertaal in de praktijk vorm en inhoud kreeg.

1061

Archief algemeen
(unieke bezoekers)

458

Beeldbank algemeen
(unieke bezoekers)

267

Cursussen
(unieke bezoekers)

784
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De ANBI-status van de stichting vereist dat de stichting 90%
van haar baten besteedt aan haar doelstellingen. Feitelijk
houdt dat in dat het vermogen van de stichting, afgezien van
incidentele mutaties door erfstellingen en dergelijke, mag
groeien met het inflatiepercentage. De nu in gang gezette
processen van heroriëntatie (zoals in dit verslag verwoord)
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De verslechtering wordt in hoge mate veroorzaakt door de koersresultaten op onze beleggingen.
Zoals bekend is zijn wij voor de financiering van onze activiteiten vrijwel geheel afhankelijk van de
opbrengsten uit beleggingen. De kosten bleven, binnen de voor het jaar 2018 afgesproken begroting.
Ook de balansverhoudingen vertoonden geen grote schommelingen, anders dan een daling van het
vermogen. De financiële situatie, ook gegeven de afhankelijkheid van beursresultaten, maken het
noodzakelijk de basis te verbreden. Fondsenwerving is - meer dan in het verleden - opgepakt maar
heeft nog onvoldoende opgeleverd.

ONZE ONDERSTEUNINGEN

600

99 volgers

-1000000

DE RESULTATEN

400

SOCIAL MEDIA

ANBI STATUS

vormen een basis voor de jaarlijkse (interne) toets op onze
ANBI-status.

Leeftijd:
25/34 25%
35/44 16%
45/54 18%

2018
- € 556.000

2018
- € 1.030.124

VOORUITZICHTEN VOOR 2019
De toekomstvisie van het bestuur is
afgerond en voortvarend opgepakt.
Dit zal voor het huis wezenlijke
gevolgen hebben om op langere
termijn duurzaam in stand te
kunnen blijven.

