Jaarrekening 2018
In 2018 ontvangen giften en opbrengst acties

€ 75.326

In 2018 ontvangen rente

€

Totaal ontvangen

€ 75.350

In 2018 uitgegeven in Oeganda
In 2018 gemaakte onkosten *

24 +

€ 57.591
€ 8.842 +
€ 66.478 -

Positief resultaat

€ 8.872

Rekening courant

spaarrekening **

totaal

Saldi Rabo 01-01-2018

€ 14.827

€ 25.771

€ 40.598

Saldi Rabo 31-12-2018

€ 19.175

€ 30.295

€ 49.470

Toename eigen vermogen

€ 8.872

Specificatie bestedingen
Onderwijs
- voor 21 kinderen de volledige onderwijs- en boardingkosten
- voor 11 andere kinderen alleen schoolgeld
- onkosten graduation Phionah
- registratiekosten 3 leerlingen voor toelating VO
- voor een grote groep (ca.30 kinderen) gedeeltelijke onderwijskosten,
zoals schoolbenodigdheden
- holidayschool voor 3 kinderen

€ 9.984

Leesbevordering en Joanne’s Library and Reading Club
- aanschaf boeken JL&RC
- muziekworkshop Kalungi

€ 487

Dagopvang gehandicapten, Joanne’s Children Corner
- kosten aanschaf spelmateriaal, luiers, voeding

€ 665

Gezondheidszorg
- inzet verpleegkundige Kakande
- behandeling en medicijnen healthprogram Ndegeya
- medische kosten die buiten healthprogram vallen
- inzet Michael voor oogmetingen
- behandeltafel, kast en koelkast voor praktijkruimte
- 50 schoonwater jerrycans
- so sure reusable pads

€ 3.577

Voedselprogramma’s
- voor Miracle, Daniel, Diana, Charity en Hanifa
- holiday foodprogram voor 3 gezinnen
- incidentele voedselhulp in noodsituaties
- kerst- voedselpakketten
- Lunches Visiting Days boarding leerlingen

€ 1.895

Waterprojecten Ndegeya
Waterpomp dorpskern Kisagazi

€ 1.650

Bouwkosten
- laatste deel bouwkosten huis Jane en elektriciteitsaansluiting
- Renovatie Little Stars School Mateete
- 18 latrines in Ndegeya
- bouwkosten huis Polinari
- deel bouwkosten huis Henry
- deel bouwkosten huis Ssali
- bouwkosten huis Rosemary
- Toegangspoort dovenschool
- 700 meter hek voor de dovenschool

€ 34.573

Vergoeding medewerkers
- vergoeding Apollo, coördinator JF
- vergoeding Jane, ass. coördinator JF
- vergoeding Innocent, coördinator JL&RC
- vergoeding Simon, bouwopzichter
- vergoeding Henry, chauffeur

€ 3.765

Transportkosten in Oeganda
- bezoeken van gezinnen, scholen en projecten in Kampala, Nyendo,
Masaka, Mateete, Ndegeya

€ 310

Diverse uitgaven
- huur woonruimte Phionah
- bed Rehema
- communicatie kosten team Oeganda (beltegoed, airtime, OTT)
- Aanschaf souvenirs voor verkoop

€ 730

Totaal uitgegeven in Oeganda

€ 57.591

Overig gemaakte onkosten

€ 8.842

Bureaukosten, portokosten, printkosten, bankkosten en
websitekosten. Aanschaf shirts team Uganda.

€ 1.034

Reis- en verblijfskosten bezoeken Oeganda *
(oktober 2018, februari 2019 en
aanschaf tickets bezoek september 2019)

€ 7.808

* Dit bedrag is voorgeschoten door Joanne Foundation en door
deelnemers aan deze reis is € 5.410 teruggestort naar de rekening.
Blijft over € 2.398 voor reiskosten van het bezoek van 3 bestuursleden.
** De stichting streeft ernaar om een continuïteitsreserve aan te houden van tweemaal de jaarlijkse
vaste lasten, zoals schoolgeld, gezondheidszorgprogramma en vergoeding medewerkers Team
Uganda. Mochten sponsorbijdragen op enig moment teruglopen, kunnen we twee jaar onze
hoofdtaak blijven uitvoeren en op zoek gaan naar nieuwe financieringsbronnen.

Percentage organisatiekosten
Totaal netto organisatiekosten € 1.034 + € 2.398 = € 3.432
Dit betekent dat er 4,5% van de totale omzet besteed is aan organisatiekosten.
Dit ligt ruim onder de door de ANBI geadviseerde norm van 10 %

Februari 2019
W.Noordink-Noordzij
Penningmeester Joanne Foundation

Vaststelling jaarrekening 2018
In de Algemene Bestuursvergadering gehouden op 29 maart 2019 is de jaarrekening ongewijzigd
goedgekeurd.
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