
   Stichting Symbulon 
Beleidsplan 2022-2025 

Inleiding 

Voor u ligt het beleidsplan 2022-2025 van de Stichting Symbulon, een stichting die in juli 
2019 is opgericht. In mei 2020 kreeg Symbulon Charitable Trust zijn Zuid-Afrikaanse 
erkenning als NPO (Non Profit Organization) en in november 2020 zijn PBO (Public Benefit 
Organisation).


De naam „Symbulon” is gecomponeerd uit de Oud-Griekse woorden en συμβάλλομαι 
(symballomai) en συμβούλομαι (symboulomai) waarmee „samenbrengen” en 
„ondersteunen” worden verenigd.


Visie en missie 

McGregor is een dorp In Zuid-Afrika, gelegen in de Westkaap, zo’n 180 km ten oosten 
van Kaapstad. Net als in andere dorpen en steden in dit land zijn armoede, 
tienerzwangerschappen, drugs- en alcoholmisbruik met drugsgerelateerde criminaliteit 
veel voorkomende problemen.


Door diverse buitenschools aangeboden activiteiten wordt aan de kinderen in McGregor 
hoop en uitzicht geboden op een betere toekomst. Initiatieven op het terrein van dans, 
muziek en theater zijn daar een goed voorbeeld van.


Deze projecten zijn geen doel op zichzelf; kinderen worden erdoor uit hun isolement 
gehaald, hun persoonlijke ontwikkeling wordt bevorderd, evenals sociale vaardigheden, 
gezonde leefstijl, taalvaardigheid, motivatie, concentratie, leergierigheid, en hun 
ervaringshorizon wordt verbreed; dit wordt door leerkrachten op school expliciet 
bevestigd. Zij worden daardoor ook weerbaarder wat de verbetering van hun leefsituatie 
en isolement direct ten goede komt.


Projecten kosten geld. Helaas moeten mooie initiatieven vaak noodgedwongen stoppen 
omdat de financiële middelen ontoereikend zijn. Stichting Symbulon stelt zich ten doel 
buitenschoolse initiatieven op het gebied van dans, muziek en theater in McGregor en 
directe omgeving financieel te ondersteunen en daarmee de continuïteit ervan te helpen 
waarborgen, vooral ook op de langere termijn.


Ambities 

De komende drie jaar zal Stichting Symbulon, evenals voorgaande jaren, zich eerst en 
vooral richten op de (financiële) ondersteuning van First Step Ballet McGregor.


First Step Ballet McGregor, opgericht in 2014, is een initiatief van Mary Corpe Silver, 
voorheen professioneel (ballet)danseres en danslerares in de UK. Zij trad jarenlang op 
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voor “Top of the Pops” van de BBC, en woont sinds 2012 in McGregor. Gepassioneerd 
doceert zij de kinderen in dans en ook in musical, en financiert haar project grotendeels 
uit eigen middelen. Maar, die raakten op.


Aanvullende financiële ondersteuning was en is nog steeds gewenst. Deze zal de 
continuïteit van haar project waarborgen én meer kinderen een kans geven te profiteren 
van het goede van ballet lessen. Het zal Mary in staat stellen talentvolle leerlingen te 
blijven opleiden die haar kunnen ondersteunen en op termijn haar project voortzetten.


Daarnaast blijft Symbulon jaarlijks het Zolani Youth Choir in het naburige dorp Ashton 
steunen. Symbulon levert verder hand- en spandiensten aan het Breede Centre, Skills for 
Life.


Een wens bij de oprichting van Symbulon was: “Als het saldo het toelaat, of mochten er 
substantieel grotere donaties worden gedaan, wil stichting Symbulon helpen bij het 
realiseren van een eigen dansstudio. Daarmee krijgen de kinderen een vaste oefenruimte 
waar de benodigde faciliteiten voor dans en ballet aanwezig zijn.  
Met een eigen gebouw kunnen bovendien opbrengsten worden gegenereerd door middel 
van verhuur en beschikbaarstelling aan gegadigden (voor bijvoorbeeld: optredens, 
voorstellingen, workshops, bijeenkomsten, vergaderingen e.d.). Wat zou het mooi zijn al 
het project First Step Ballet McGregor in de toekomst selfsupporting kan worden.” 

Na de daadwerkelijke oprichting is dit dus een wensdroom die op realisering wacht. 

Strategische doelstellingen 

Deze wensdroom gaat de komende jaren realiteit worden. Een sponsor uit het dorp heeft 
een zodanige bijdrage geleverd dat Symbulon een stuk grond in het dorp heeft kunnen  
kopen. Een andere sponsor financiert vervoer, middels een eigen Symbulon bus en 
ondersteunt de bouw. Veel tijd en energie zal Stichting Symbulon de aankomende jaren 
steken in het vinden van aanvullende sponsoring voor Symbulon Charitable Trust om de 
bouw van deze dansschool te kunnen realiseren.


Begin 2022 is Symbulon Charitable Trust eigenaar geworden van een stuk grond in 
McGregor waarop een studio voor dans, muziek & theater kan worden gebouwd. Op dat 
perceel staat een enigszins in verval geraakt Cape Dutch huis (uit 1857) dat t.z.t. 
geïntegreerd kan worden met de nieuw te bouwen Studio. De architect heeft, 
belangeloos, bouwtekeningen gemaakt. Zij is Heritage architect wat relevant is bij de 
restauratie van het oude huis. Zodra alle Gemeentelijke vergunningen zijn verleend (5-9 
maanden), kan de eerste fase van de bouw van start gaan.


Om die eerste fase van de bouw (de nieuwbouw) te realiseren zal Symbulon haar 
spaartegoeden inzetten, en daarnaast actief zoeken naar instanties (zowel in Nederland 
als Zuid-Afrika) waar een verzoek om subsidie kan worden ingediend.


Voor de tweede fase - het opknappen van een onder monumentenzorg vallend gebouw 
op het terrein - zal actief gezocht worden naar instanties die aan de renovatie van dit type 
gebouwen willen bijdragen. Het gebouw zal op termijn bestemd zijn voor aanvullende 
ruimtes voor muziek en theater en als onderkomen voor eventuele gastdocenten, die nu 
tegen betaling ergens in het dorp worden ondergebracht.
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Zowel de uitvoering van de bouw als de renovatie is een verantwoordelijkheid van de 
Trust, waarbij de Stichting steeds van actuele informatie wordt voorzien. De Stichting 
houdt nauw toezicht op de bestedingen.


De samenwerking tussen Stichting en Trust blijft hoge prioriteit genieten: een dynamische 
ontwikkeling waarbij de Stichting zicht houdt op hoe de Trust de in Nederland verkregen 
donaties ter plekke besteedt. 


Stichting Symbulon zal zich verder blijven inzetten om contacten tussen leerlingen van 
(dans)scholen in Nederland en McGregor te initiëren en te stimuleren. Ook zal zij 
contacten leggen met Nederlandse beroepsopleidingen Dans en de mogelijkheid voor 
stages bij FSBM onderzoeken.


Op termijn, en als er voldoende donaties zijn, wil Symbulon meer projecten steunen op 
het terrein van dans, muziek en theater in McGregor en omgeving, en nieuwe initiatieven 
en projecten steunen, waarbij gedacht kan worden aan een Jeugdkoor en Jeugd theater.


Financien en Donateurs


Vanaf de oprichting van de stichting mocht Symbulon zich verheugen op veel steun, 
zowel financieel als materieel: een warm onthaal. Zonder uitzondering was de respons op 
de ‘proefballon’ van 14 april 2019, gestuurd naar ons netwerk van zo’n 400 personen 
(familie, vrienden, kennissen en oud-collega’s) in Nederland hartverwarmend. Het 
antwoord op onze vraag of ons voornemen haalbaar was, luidde overtuigend „JA”.


En dat is waar gebleken; de stichting is gezond en kan op steun rekenen. Een deel heeft 
een contract op grond van de ANBI regeling afgesloten, een ander deel stort geld via een 
maandelijkse automatische overboeking en voorts zijn er eenmalige donaties. De 
oprichtings- en andere aanloopkosten zijn vooralsnog door de bestuursleden voor eigen 
rekening genomen.  


Gebleken is dat de groep ‘Vrienden van’ ons overwegend trouw blijft steunen. Nieuwe 
donateurs hebben zich gemeld, zelfs buiten Nederland. Hierdoor heeft Symbulon zich 
kunnen ontwikkelen tot een belangrijke sponsor van FSBM. Ook lokaal in Mcgregor, Zuid-
Afrika, groeit de sympathie en de steun.


Het werven van donateurs zal echter een continu punt van aandacht en activiteit blijven. 
We zoeken naar wegen dat te doen door middel van sociale netwerken, presentaties en 
wervingsacties.


Medio 2022 is een delegatie van plan (op eigen kosten) in Nederland actief aan 
aanvullende fondsenwerving te gaan doen, last but not least om eerdere warme 
contacten, welke door de Corona crisis onder het stof zijn geraakt, te doen herleven.


Bij die gelegenheid hopen we ook wat meer duidelijkheid te krijgen van de zijde van onze 
belangrijkste sponsoren André en Marjorie Rieu. Het voorstel om een dansstudio te 
bouwen kwam van hen. Echter, toen Corona toesloeg waren zij genoodzaakt hun 
financiële steun „on hold” te zetten want alle inkomsten van het bedrijf vielen in een klap 
weg en kosten bleven. Het wachten was op betere tijden. Het heeft er alle schijn van dat 
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die betere tijden gaan aanbreken maar we weten (nog) niet wat dit concreet voor de steun 
aan Symbulon i.c. de bouw van de dansstudio gaat betekenen.


Tijdens de eerste fase waarin de stichting operationeel was, kwamen donaties 
voornamelijk uit het netwerk van de bestuursleden. Dat verandert langzaam tot een meer 
diverse groep, in zowel Nederland als Zuid-Afrika.


Op de Websites van Stichting Symbulon en Symbulon Charitable Trust wordt verslag 
gedaan van de ondersteunende bijdragen van Stichting Symbulon aan o.m. FSBM en het 
Zolani kinderkoor.


Tenminste vier maal per jaar verschijnt er een Nieuwsbrief (Engels- en Nederlandstalig) op 
de Websites van Symbulon, met daarin tevens foto’s en filmpjes die illustreren wat er is 
gebeurd en wat wordt ondersteund.


Eenmaal per jaar worden op de websites ook de jaarcijfers gepubliceerd. Daarmee 
kunnen donateurs zien waaraan hun donaties worden besteed, en hoopt de stichting het 
vertrouwen en de steun van nieuwe donateurs te winnen.

Gelden worden gericht ingezet en maximale transparantie wordt nagestreefd. Op 
gemotiveerde aanvragen worden onderdelen rechtstreeks gefinancierd op geleide van de 
in de constitution vastgelegde regelgeving. Verantwoording dient te worden afgelegd met 
als motto: „zonder bonnetje geen geld”.


Stichting en Trust - een pied a Terre zowel in Nederland als in Zuid-Afrika. 

Symbulon heeft zich ontwikkeld tot twee entiteiten: Stichting Symbulon in Nederland en 
Symbulon Charitable Trust in Zuid-Afrika. Aanvankelijk kende Symbulon in Zuid-Afrika 
alleen een bankrekening, en was er geen instituut met eigen verantwoordelijkheid en 
bevoegdheden. Nu is er de Trust met gelijkluidende doelstellingen (constitution) als 
Stichting Symbulon in Nederland.


Stichting Symbulon zoekt sponsoring vanuit Nederland en stelt die beschikbaar aan de 
Symbulon Charitable Trust, die op haar beurt in eigen verantwoordelijkheid de gelden 
besteedt. Beiden hebben een onafhankelijk bestuur. Het bestuur van de Trust in Zuid-
Afrika bestaat uit vier leden die allen inwoner zijn van McGregor. De twee Nederlanders in 
dat bestuur zijn woonachtig in Zuid-Afrika met een permanente verblijfsvergunning. 


De Trust staat wettelijk verankerd onder controle van een accountant, en krijgt de vereiste 
audits. 


Met het oog op zo laag mogelijke transactiekosten en een zo gunstig mogelijke 
wisselkoers, wordt een of twee keer per jaar een groter bedrag via een Nederlandse 
Randen rekening naar de Zuid-Afrikaanse Randen rekening overgeboekt. 


Bestuursleden van zowel de Stichting als de Trust zijn onbezoldigd. De enige 
noodzakelijke kosten zijn die van de banken en de wettelijke verplichtingen (accountant). 
Mede daardoor is het rendement van de donaties maximaal, waar we trots op zijn. De 
samenwerking tussen beide besturen is harmonieus en transparant. Vergaderingen zijn 
overwegend gezamenlijk, wat het bijkomende voordeel biedt van snelle besluitvorming.
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Een denktank, of ‘advisary board’ van leden die nauw betrokken zijn bij de locale 
gemeenschap en de doelgroep wordt binnen afzienbare tijd geïnstalleerd.


Organisatie 

Het bestuur van Stichting Symbulon bestaat uit:

• Jan Graat, voorzitter, woonachtig in McGregor, Zuid-Afrika

• Caroline van de Velde, penningmeester, woonachtig in McGregor, Zuid-Afrika

• Nelleke Gruijters, secretaris, woonachtig in Eindhoven, Nederland


Het bestuur van de Symbulon Charitable Trust bestaat uit:

* Jan Graat, voorzitter

* Caroline van de Velde

* Louise van Riet

* Anne Binos

Alle bestuursleden wonen in McGregor.


Voor beide stichtingen wordt eenzelfde e-mail adres gebruikt: symbulon@me.com


Om de samenwerking tussen de Stichting en Trust te benadrukken is de Symbulon 
website zowel in het Nederlands als in het Engels te vinden ( symbulon.online en 
symbulon.co.za ).


Stichting Symbulon Nederland is gevestigd in Eindhoven.

ANBI nummer en registratie KvK, alsmede bankgegevens staan vermeld op de Website 
www.symbulon.online


Symbulon Charitable Trust is gevestigd in McGregor.

NPO (Non Profit Organisation) registratienummer en PBO (Public Benefit Organisation) 
registratienummer staan vermelde op de Website www.symbulon.co.za


Alle formele zaken betreffende het (functioneren) van de beide besturen zijn vastgelegd in 
respectievelijk de Akte van Oprichting en een Trust Deed.


Volledigheidshalve noemen we er drie op hoofdlijnen:

• Vergaderingen vinden minstens 4 keer per jaar plaats via skype of Zoom, of in Zuid-

Afrika, of in Nederland.

• Besluiten worden genomen op basis van meerderheid van stemmen.

• Bestuursleden werken onbezoldigd; zij mogen wel een vergoeding vragen voor de door 

hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Last but not least willen we opmerken dat een kleine stichting die, gedragen door inzet en 
enthousiasme, lokale initiatieven ondersteunt de hoogste efficiëntie oplevert. Daarin 
worden we bevestigd door de regelmatige studie van collega stichtingen.

Dat blijven we nastreven.


Het Bestuur

McGregor, december 2021
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