Nieuwsbrief nr. 4

Beste belangstellenden, donateurs, vrienden van Stichting Symbulon,

De vierde nieuwsbrief alweer. Eerdere
nieuwsbrieven vindt u op onze website
www.symbulon.online

Jaarverslag
SYMBULON
2019

Onze „proefballon" dateert van 14 april 2019.
Nieuwsbrief 0 is van 13 mei 2019
Ons initiatief is één jaar. Wat is
er veel gebeurd in dat jaar.
En wat zijn we dankbaar voor
alle steun die we hebben
ondervonden.
Voor zover het de financiële
kant betreft betreft vindt u de
gegevens in de financiële
paragraaf van het jaarverslag.

Wat er daarna gebeurde vindt u in deze nieuwsbrief.
JAARVERSLAG MET FIANCIËLE PARAGRAAF
Inmiddels onderhielden we regelmatig contact met het thuisfront, waaronder de hoofddonateurs
André en Marjorie Rieu, ondersteuners van ons initiatief.
Zij hebben hun beleid enigszins bijgesteld, en wel in twee richtingen: steun voor een Dansstudio
enerzijds, en steun aan dansschool FSBM, tezamen onder één budget. Deze verantwoordelijkheid
omtrent de verdeling is verleend aan het bestuur van de Symbulon Charitable Trust.
Tot grote vreugde van de kinderen van die dansschool is het busje „sponsored by André Rieu”
volop in bedrijf, eveneens de verantwoordelijkheid van de Trust.
„Stichting Symbulon” in Nederland staat, en enigszins vertraagd nu ook de „Symbulon Charitable
Trust” in Zuid-Afrika.
Voor 2020 hebben we de eerste daadwerkelijke financiële steun aan First Step Ballet McGregor
kunnen realiseren met maar liefst ZAR 250.000,—
Donaties voor dit doel kwamen binnen op de bankrekening van de Stichting Symbulon in
Nederland, vanwaar het is overgeboekt naar de bankrekening van de Symbulon Charitable Trust
in Zuid-Afrika.
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We hebben begrotingen opgevraagd, en een selectie gemaakt van wat voor steun in aanmerking
komt volgens de criteria in de doelstelling van Stichting en Trust. We ontvingen een sympathieke
dankbetuiging van Mary (Mary Corpe Silver, oprichtster en stuwende kracht achter de
dansschool)
Dear Trustees and Sponsors of First Step Ballet McGregor
This message comes to you all from the bo<om of my heart, thanking you for your most generous
dona?ons. The children and myself will con?nue to work hard in everything that we do. As soon as
lockdown is over we will go back to crea?ng more beau?ful dances that we hope you will be able to
see via video, unless of course you are able to visit us here in South Africa. We would welcome you all!
At this diﬃcult ?me we at FSBM wish you all to be safe and healthy. Un?l the next ?me!
Best wishes
Mary
Er zijn kleinere donaties gedaan aan andere projecten met hetzelfde doel.
Dit zal zich nog verder ontwikkelen, aangezien het een vereiste is van de
ANBI status om donaties niet te beperken tot één enkel project.1
TRUSTEES - wijziging van de samenstelling van het bestuur.
Het bestuur bestond uit een notaris, Ockert Jonker, een beëdigde accountant, Wynand Barnard
en ons beiden, Caroline van de Velde en Jan Graat. De beide oﬃcials waren noodzakelijk op
grond van locale wetgeving, die een minimum van drie en een maximumvan vijf Trustees vereist,
waaronder twee onafhankelijke oﬃcials. Met de ontvangst van de Letter of Authority van de
Master of Western Cape High Court in Kaapstad verkreeg de Symbulon Charitable Trust
erkenning. Wynand Barnard heeft het bestuur weer verlaten. Inmiddels zijn twee nieuwe leden
toegetreden, Ann Susan Binos en Louise Maude van Riet. De Letter of Authority wordt daartoe
aangepast.
DANSSTUDIO - een droom die werkelijkheid wordt?
Kort na de „proefballon” kregen we, zoals al eerder
gemeld, een telefoontje van André Rieu met het aanbod
een Dansstudio te financieren en het verzoek aan ons dat
te regelen.
We schetsen de ontwikkelingen, met illustraties van de
plannen, zoals die - geheel onbezoldigd - zijn ontworpen
door architect Louise van Riet.
Het moge duidelijk zijn dat de financiering hiervan
geschiedt vanuit geoormerkte gelden uit de donaties van
Rieu. U vindt dat in de financiële paragraaf terug. Gelden
die we ontvangen van donateurs worden daarvoor niet
ingezet.
Geheel los van de oprichting van de Stichting Symbulon
hadden wij er dus een tweede taak bij: het ambitieuze
project om een dansstudio te realiseren ten behoeve van
First Step Ballet McGregor, die het tot nu toe moet doen
Deze vindt u niet terug op in de financiële paragraaf, aangezien het boekjaar in Zuid-Afrika loopt van maart tot april, en
niet - zoals in Nederland - van januari tot december. De jaarcijfers alhier worden wettelijk verplicht opgemaakt door een
gecertificeerde accountant, die ook audits verricht. Wegens de Lockdown komen deze met vertraging beschikbaar.
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met een locatie die niet voldoet aan wat een balletschool
nodig heeft.
Dat werk resulteerde in het aanzoeken van bedrijven die
een dergelijke bouw zouden kunnen realiseren, het
zoeken van een geschikte bouwplaats, begroten van de
kosten, bezoeken (en bewerken) van autoriteiten - voor
de aanvraag van de wijziging van een bestemmingsplan
waren dat er maar liefst acht - , tot en met het aanvragen
van een vergunning bij de gemeente op 24 juni 2019.
De procedure van aanvraag tot en met het verlenen van
een vergunning duurt alhier minimaal 5 maanden. Als
er bezwaarschriften worden ingediend wordt die duur
aanzienlijk verlengd.
Vanuit de acht autoriteiten is geen bezwaar ingediend,
allen zijn akkoord gegaan. Onze lobby was dus niet
voor niets.
Van inwoners van McGregor is geen enkel bezwaar
ingediend.
Drie van de vijf directe buren hebben echter hebben
wel bezwaar gemaakt, wat leidde tot een vertraging
van maar liefst vier maanden.
Op 6 maart jl. vergaderde de Tribunal van de Langeberg
Municipality, en vergunde toestemming, welke per brief
aan de belanghebbenden is toegestuurd. Alle bezwaren
zijn afgewezen.
Al onze voorstellen Blij waren we met het feit dat
nagenoeg alle verzoeken van onze aanvraag zijn
gehonoreerd.
Minder blij waren we met een toegevoegde conditie,
welke inhield dat de directe buren schriftelijk moesten
verklaren ermee akkoord te gaan dat kinderen van de
dansschool over het overpad naar de dansstudio
mochten lopen, fietsen, of met het busje gebracht
worden. Aangezien deze beide buren de bouw van een
nieuwe dans studio op ons erf niet zagen zitten, was dit
voor hen een uitgelezen kans om `ware condities te
stellen. En dat deden ze. Hun condities waren voor de
leden van de Symbulon Charitable Trust volstrekt
onaanvaardbaar. Helaas.
Nadere details hebben we opgenomen in de Engelse
versie van deze nieuwsbrief, die dieper ingaat op de
locale omstandigheden. Het voert te ver dit in deze
Nederlandse nieuwsbrief op te nemen, waardoor we
gemakshalve verwijzen naar die Engelse versie https://
symbulon.co.za
(in de Nederlandse website bevindt zich een link naar de
Engelstalige).
Dat leidde tot het unanieme besluit dat die Dansstudio
niet gebouwd gaat worden, hoe teleurstellend dat ook is.
Het bestuur heeft besloten hier bekendheid aan te geven door middel van een lokaal
gepubliceerde verklaring voor de dorpsgemeenschap, in het Engels, en in het Afrikaans, welke we
onderstaand in deze nieuwsbrief hebben opgenomen.
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Symbulon Charitable Trust
P.O. Box 486, McGregor 6708, South Africa
Rheebokskraal Erf 1327, McGregor, South Africa
+27 762663972
symbulon@me.com - www.symbulon.co.za

Date:
To:

UPDATING THE MCGREGOR COMMUNITY
The Symbulon Charitable Trust wishes to inform the village community of the
developments concerning the endeavours to build an arts centre on Jan & Caroline’s
property for the children of the less-privileged just above the McGregor – Bonnievale/
Stormsvlei road.
As most of you are aware, a broad-based eﬀort has been under way to achieve this goal for
some Rme. A detailed proposal, including architect’s drawings, was submiSed to the
Langeberg Municipality on 24 June 2019.
ObjecRons to the proposal were lodged at the Municipality by three of the ﬁve owners of
neighbouring properRes. Notwithstanding their objecRons, the proposal was recently
approved by the Municipal Tribunal, published in a leSer of approval of 11 March 2020 but
subject to agreement over access to the venue.
Guaranteed access to the planned facility would require a more generous right of way than
is currently speciﬁed in the applicable Title Deeds of the neighbouring properRes.
We are now facing a slew of unacceptable condiRons, foremost a requirement to build on
both sides of the entrance path, a 1.8m high diamond mesh fencing plus overhang, with
cement posts, and razor wire on top and along the inside of the fence along the boSom.
For us, the oﬀence to the integrity and self-respect of the McGregor children is so grave
that we cannot accept these requirements.
Consequently, we have agreed with our sponsor that this project will be fully cancelled and
have informed the neighbours accordingly.
We want to thank all the individuals who have generously commiSed their Rme and
resources to creaRng the plan and bringing it so close to realizaRon, only to see it
frustrated just short of the ﬁnish line.
The support by the sponsor for the First Step Ballet McGregor dancing school, including the
sponsor’s provision of the ‘André Rieu Bus’, will conRnue for the Rme being.
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Symbulon Charitable Trust
P.O. Box 486, McGregor 6708, South Africa
Rheebokskraal Erf 1327, McGregor, South Africa
+27 762663972
symbulon@me.com - www.symbulon.co.za

Date:
To:

VERSLAG AAN MCGREGOR GEMEENSKAP

Die Symbulon Charitable Trust wil hiermee die gemeenskap inlig oor die verwikkeling
rakende die pogings om ‘n kunstesentrum op te rig op Jan & Caroline se eiendom vir
minderbevoorregte kinders van die Mcgregor-Bonnievale/Stormsvleipad area.
Meeste van u dra waarskynlik kennis van die omvaMende poging wat aangewend is
hom hierdie projek te laat geskied. ‘n Gedetailleerde voorstelling, insluitend
argitektekenings is op 24 Junie 2019 by die Langeberg Munisipaliteit ingedien.
Besware teen bovermelde voorstelling is deur drie van die vyf bure van die
onderwerpeiendom ingedien. Nieteenstaande die besware is die voorstelling onlangs
deur die Munisipale Tribunaal goedgekeur. Die goedkeuring is skriVelik op 11 Maart
2020 deurgegee, hoewel dit onderhewig was aan die sluiWng van ‘n ooreenkoms met
bure oor toegang tot die voorgestelde kunstesentrum.
Ten einde onverstoorde toegang tot die perseel te verseker moes ‘n meer
omvaMende reg van weg bekom word by sekere van die bure.
Ons staar nou onaanvaarbare voorwaardes in die gesig, onder andere, dat ‘n
draadheining weerskante van die reg van weg opgerig moet word. Die heining moet
1.8 meter hoog wees, gestut wees met sementpale en lemmetjiesdraad moet bo-aan
en onderaan die heining aangebring word.
Die krenking van die Mcgregor kinders se eer wat bovermelde vereiste/s tot gevolg
mag hê is vir ons so groot dat ons nie die vereistes soos voormeld kan aanvaar nie.
Ons het gevolglik met die borg ‘n ooreenkoms bereik tot dien eﬀek dat die projek in
sy geheel gekanselleer word. Die bure is ooreenkomsWg ingelig.
Ons wil graag die individue wie grootharWglik bygedra het tot hierdie gepoogde
projek hartlik bedank, veral omrede die projek so naby aan realisering was, en nou
gekanselleer moet word.
Die ondersteuning deur die borg vir die First Step Ballet Mcgregor Dancing School,
insluitend die “Andre Rieu Bus” sal intussen voortgaan.
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Tot ieders teleurstelling en ontsteltenis viel de droom van een Dansstudio voor FSBM in duigen.
Dat wil nog niet zeggen dat het bestuur van de Symbulon Charitable Trust de moed opgeeft.
Op dit moment worden hoopgevende plannen gesmeed om toch tot de realisering van een dans
studio te komen; deze plannen zijn nog zo pril, dat we er nog niets over kunnen zeggen zolang er
geen zekerheid bestaat over de realiseerbaarheid ervan, binnen het daartoe beschikbaar gestelde
budget.
We verwachten daarover in de volgende nieuwsbrief meer te kunnen vertellen.

De Website
U hebt het wellicht al gezien dat de website Symbulon is uitgebreid en gediﬀerentieerd in twee
delen: een Nederlandstalige, https://symbulon.online en een Engelstalige https://symbulon.co.za
Dit is gedaan om de omslachtigheid van een tweetalige website op te heﬀen, met het bijkomende
voordeel dat in de Nederlandse versie meer het accent komt te liggen op wat de Stichting
Symbulon aangaat, en in de Engelse versie meer kan worden ingegaan op locale aspecten van de
projecten.
COVID-19
Deze crisis treft ons allen, wereldwijd.
De verdere ontwikkeling van plannen ligt stil, ook de hoopvolle, omdat de gemeente niet in staat
is nieuwe aanvragen in behandeling te nemen gedurende de ingestelde Lockdown.
Ook trof het ARP (André Rieu Productions) hard. Dat leidde tot de noodzakelijke besluiten de
projecten on hold te zetten. Na beëindiging van de crisis wordt de draad weer opgenomen.
STEUN
Uw steun werd en wordt hooglijk gewaardeerd.
Helaas zijn we nu niet in staat met foto’s en filmpjes te laten zien wat daarmee kan worden
gerealiseerd, omdat wegens de Lockdown ook alle repetities en optredens van de dansschool stil
zijn komen te liggen; er valt weinig van belang te fotograferen of te filmen binnenshuis.
GRATIS DONEREN:
Ofschoon we in herhaling vervallen, willen we nog eens wijzen op de mogelijkheid om kosteloos
te doneren door middel van SponsorKliks: gratis doneren met online aankopen.
Als u ooit online een bestelling doet bij een bedrijf, en u doet dat via de link met SponsorKliks,
dan geven aangesloten bedrijven een percentage van hun omzet aan een goed doel, in ons geval
aan Stichting Symbulon. De te nemen moeite is klein. Één extra klik.
https://www.sponsorkliks.com/
Hartelijke groet namens heel Symbulon,
en natuurlijk in deze door virus gedomineerde tijd:
blijf veilig en gezond.
Caroline & Jan
symbulon@me.com
https://symbulon.co.za
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