
 

 

 

 

     

 

 

 

Jaarrekening 2019 

 

In 2019  ontvangen giften en opbrengst  acties    € 72.471   

 
In 2019 uitgegeven in Oeganda    € 56.180 
In 2019 gemaakte onkosten   €   2.543 + 
        €  58.723 -   

 
Positief resultaat       €  13.748 
 
 
 
 
 

Rekening courant spaarrekening  totaal 

Saldi Rabo 01-01-2019  € 19.175  € 30.298   € 49.473 

Saldi Rabo 31-12-2019  € 32.923  € 30.298   € 63.221 

Toename eigen vermogen        € 13.748 

 

 

 



Specificatie in 2019 uitgegeven in Oeganda 

 

Onderwijs 
 

- voor 21 kinderen de volledige onderwijs- en 
boardingkosten 
- voor 10 andere kinderen alleen het schoolgeld 
- voor 3 kinderen holidayschool 
- voor ca. 30 kinderen gedeeltelijke onderwijskosten, zoals 
schoolbenodigdheden 
- kosten visiting day voor boarding students 
- examenkosten 
- aanschaf materialen beroepsgerichte vakken School for 
Special Needs, Masaka 
 

15.297 

Gezondheidszorg - Behandeling en medicijnen voor 75 deelnemers Health 
Program  
- Medische kosten die buiten het Health Program vallen  
- aanschaf 86 muskietennetten 
- reusable pads 
- Inzet verpleegkundige Kakande 
- Inzet oogzorgmedewerker Michael 
 

3.584 

Voedselprogramma’s - Maandelijkse voedselpakketten voor Miracle, Diane, 
Charity en Hanifa 
- 3x per jaar vakantie voedselpakketten voor 4 gezinnen 
- Incidentele voedselhulp in noodsituaties 
- 30 kerst voedselpakketten 
 

1.831 

Dagopvang voor 4 
kinderen met een 
beperking “Joanne’s 
Children Corner” 
 

- kosten aanschaf spelmateriaal, muziekinstrumenten, 
voeding, luiers 

1.614 

Diverse 
bouwprojecten 

- keuken voor Rosemary 
- linoleum JL&RC 
- deuren en ramen School for Special Needs 
- Bouwkosten kliniek en aanschaf inventaris 
- Aankoop land voor bouw Joanne’s Shelter 
 

23.756 

Water- en 
sanitatieprojecten 

- Bouw latrine prot. Church Ndegeya 
- plaatsing Waterpomp  
 

3.250 

Vergoeding 
medewerkers 

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

4.104 

Reiskosten Bezoeken van scholen en gezinnen in Masaka, Ndegeya, 
Mateete, Kampala, Nyendo 
 

672 



Lokale initiatieven  - workshop Paper beads 
 voor vrouwen Ndegeya 
- materiaal matten maken 
- zaden en plantjes groentetuin 
 

380 

Diverse kosten - Beddengoed, matrassen 
- kleding en schoenen  
- koffer en laptoptas 
- Communicatiekosten team Uganda (beltegoed, airtime, 
OTT) 
-Dagje uit met gezinnen en kinderen in project 
- aanschaf souvenirs voor verkoop 
 

1.692 

totaal  56.180 

 
  

Specificatie gemaakte onkosten 

- Bureaukosten, portokosten, bouw- en licentiekosten website, 2500 flyers 180 
- Aanschaf shirts team Uganda       182 
- Studiedagen bestuur        420 
- 1 ticket bezoek Oeganda febr.’20      733 
- bankkosten (Rabobank en Barclay bank Oeganda)    1028 

totaal                2543 
 
 

Toelichting op jaarrekening 2019 
 
In de laatste 3 maanden van het jaar hebben we veel grote donaties ontvangen en een legaat.  
Hierdoor nam, voor ons onvoorzien, het eigen vermogen flink toe.   
 
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 € 2543 
Dit betekent dat er 4,3 % van de totale omzet besteed is aan organisatiekosten.  
Dit ligt ruim onder de door de ANBI geadviseerde norm van 10 %  
 
 
Maart 2020 
Namens het bestuur van de Joanne Foundation, 
Helma Noordink, penningmeester. 
 
www.joannefoundation.nl 
info@joannefoundation.nl 
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