
 
 
 
Omdat de Joanne Foundation een stichting is met een ANBI status, zijn we verplicht jaarlijks een 
inhoudelijke-  en financiële verantwoording te geven van onze activiteiten en van de besteding van 
de gelden.  
De inhoudelijk verantwoording kunt u lezen op onze website www.joannefoundation.nl 

 
Financiële verantwoording 2015 

 
 
We hebben geconstateerd  dat op basis van de meer  formele status (met ANBI) van de Joanne 
Foundation meer sponsors ons werk financieel willen ondersteunen. Hiermee zijn we erg blij en we 
willen uiterst zorgvuldig omgaan met deze sponsorgelden. 
In onderstaand overzicht kunt u zien dat we in een jaar een behoorlijke reserve hebben opgebouwd 
en omdat we zorgvuldig willen omgaan met dit geld (en omdat we een buffer willen hebben voor de 
“vaste lasten”) gaan we niet direct over tot een ander financieel beleid. We willen “zuinig” en 
transparant blijven werken. 
 
Onderstaand financieel overzicht betreft de periode 2 maart (oprichting Joanne Foundation)  
t/m 31 december 2015. 
 

Beginsaldo  op 2 maart 2015 (van Joanne’s kinderen in Oeganda) €    5476,27 

Ontvangen giften, donaties en opbrengsten van acties   € 37.617,21 

Totaal         € 43.093,48 

Uitgaven: 

Activiteiten en projecten in Oeganda :  € 11.426,00 
(zie specificatie ) 
Onkosten (o.a. bankkosten, drukwerk 
flyers, reiskosten bezoek Oeganda* ) €    1.824,03 
 
Totaal uitgegeven   € 13.250,03   € 13.250,03 
 
Saldo 31 december 2015      € 29.843,45 
 

* opmerking met betrekking tot de reiskosten: er zijn in 2015 2 vliegtickets gekocht (voor Helma in 

2015 en Anja in 2016) We hebben hiervoor speciaal voor dit doel geoormerkt geld ontvangen van 

o.a. familie. 

 



 

Specificatie van de besteding van de gelden periode 2 maart – 31 december 2015 

Schoolgeld, boardingfees, schoolbenodigdheden enz.  voor 10 kinderen 2305 

Aanleg watertank bij het huis van Apollo 1412 

Aanleg watertank bij de Little Stars Junior Academy 1925 

Bouw schuur/bijkeuken/opslag bij huis van Apollo 1750 

Voedselpakketten Miracle, kinderen van Jeniffer, Owen, Cecilia 697 

Kerst-voedselpakketten voor 15 gezinnen  190 

Ziektekostenverzekering, eigen bijdrage zorgkosten, medicijnen, doktersrekeningen en 
vergoeding verzorgster 

272 

Ondersteuning ‘needy families’ (voor schoolgeld van hun kinderen) 381 

Ondersteunen lokale initiatieven, zoals opzetten piggery en/of groententuin, 
huur huis en winkelpandje van Jovia, taxibedrijf 

426 

Boeken voor Joanne’s Library 127 

Dagje uit naar Lake Mburo met twee Oegandese families 65 

Reiskosten bezoeken gezinnen, scholen, ziekenhuis  etc. 359 

Vergoeding  Katuusi Apollo,  coördinator Joanne Foundation 1035 

Vergoeding  Innocent, medewerker Joanne’s Library and Reading Club 282 

  

totaal € 11.426 

 

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over dit verslag of ons financiële beleid, kunt u altijd contact 

met ons opnemen. 

 

 

 

Maart 2016 

Namens het bestuur van de Joanne Foundation, 

Helma Noordink, penningmeester 

 

info@joannefoundation.nl 

www.joannefoundation.nl 
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