
     

Jaarrekening 2017 

 

In 2017 ontvangen giften en opbrengst  acties  € 50.782   

In 2017 ontvangen rente   €         89 +                             

Totaal ontvangen    € 50.871 

In 2017 uitgegeven    € 46.238 - aan project uitgegeven    €  42.032 
         gemaakte onkosten *       €   4.206 

 
Positief resultaat     €  4.633 
 
 
 
 
 

Rekening courant spaarrekening **  totaal 

Saldi Rabo 01-01-2017  € 10.284  € 25.681   € 35.965 

Saldi Rabo 31-12-2017  € 14.827  € 25.771   € 40.598 

Toename eigen vermogen        €   4.633 

 
 
Toelichting op jaarrekening: 
 
* Deze post bestaat grotendeels uit de gemaakte kosten voor de werkbezoeken aan Oeganda 

(€ 3544) Dit is door de Joanne Foundation voorgeschoten en is door de deelnemers aan de 
reis teruggestort op de rekening van de stichting. 

 
** De stichting streeft ernaar  om een continuïteitsreserve aan te houden van tweemaal de 

jaarlijkse vaste lasten, zoals schoolgeld, gezondheidszorgprogramma’s en vergoeding 
medewerkers. Mochten sponsorbijdragen op enig moment teruglopen, kunnen we twee jaar 
onze hoofdtaak blijven uitvoeren en op zoek gaan naar nieuwe financieringsbronnen. 

 



 
 

Specificatie van de aan het project uitgegeven gelden

Onderwijs   
9.650€           

- voor 16 kinderen de volledige onderwijs- en boardingkosten

- voor 11 andere kinderen alleen schoolgeld

- onkosten graduation Ruben, Owen en Phionah

- voor een grote groep (ca.30 kinderen) gedeeltelijke onderwijskosten,

  zoals schoolbenodigdheden.

Leesbevordering (ism MBB) en Joanne’s Library and Reading Club     1.028€           

- Boeken en kasten voor MBB leesprogramma Ndegeya Primary school 

- Boeken en kasten , schilderwerk voor  JL&RC

- Aanschaf boeken JL&RC

Gezondheidszorg 1.693€           

- Inzet nurse Kakande 777€           

- Behandeling en medicijnen healthprogram Ndegeya 558€           

- medische kosten die buiten verzekering vallen 310€           

- inzet Michael voor oogmetingen 48€             

totaal 1.693€       

Voedselprogramma’s 1.430€           

- voor Miracle, Daniel, Diana, Charity en Hanifa 604€           

- holiday food program voor 3 gezinnen 321€           

- incidentele voedselhulp in noodsituaties 137€           

- kerst- voedselpakketten 309€           

- Lunches Visiting Days boarding leerlingen 59€             

totaal 1.430€       

Waterprojecten  Ndegeya en Mateete 12.180€         

- pomp 5 1.782€       

- pomp 6 1.725€       

- pomp 7 1.720€       

- pomp 8 1.733€       

- bevestigen plaatjes 36€             

- pomp 9 3.295€       

- watertank Mateete 1.889€       

totaal 12.180€     



 
  

Bouwkosten
4.442€           

- laatste deel bouwkosten huis en latrine Jovia 562€           

- eerste deel bouwkosten huis Jane 3.880€       

totaal 4.442€       

Bouw 16 latrines Little Stars Junior Academy 5.142€           

Vergoeding medewerkers 2.884€           

- vergoeding Apollo, coördinator JF 1.623€       

- vergoeding Innocent, coördinator JL&RC 595€           

- vergoeding Jane, ass. coördinator JF 666€           

totaal 2.884€       

Transportkosten in Oeganda 277€               

- bezoeken kinderen, scholen en projecten in Kampala, Nyendo,

  Masaka, Mateete, Ndegeya

Huurkosten 166€               

- woonruimte Phionah 166€           

Diverse uitgaven 3.140€           

- matrassen en beddengoed 40 gezinnen 2.223€       

- 6 varkens en voer voor Jovia 215€           

- nieuwe telefoon Jane en airtime Apollo en Jane 210€           

- dagje uit en eten met gezinnen en medewerkers in Oeganda 110€           

- T shirtjes voor groep kinderen Ndegeya 25€             

- Reparatie handbike Godfrey 25€             

- Extraatje Jennifer, Jovia, Phionah, Jane en Innocent 90€             

- Geboorte kadootje baby van Grace 25€             

- aanschaf souvenirs voor verkoop 217€           

totaal 3.140€       42.032€         



 

Overig gemaakte kosten 4.206€           

Bureaukosten, portokosten, printkosten, bankkosten en 662€           

websitekosten.

Reis- en verblijfskosten bezoeken Oeganda (februari en oktober)

*zijn voorgeschoten door Joanne Foundation en door deelnemers

aan deze reis teruggestort naar de rekening. 3.544€       

totaal 4.206€       


