
Stichting “Joris Foundation” 

  

De Stichting Joris Foundation werd op 24 maart 2016 opgericht. 

Voor het in aanmerking komen van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is Joris Foundation 
verplicht onderstaande informatie beschikbaar en openbaar te maken via de internetsite van de 
Stichting. 

  

Naam: Stichting “Joris Foundation” 

RSIN nummer: 856203749 

KVK Amsterdam, nummer 65654110 

Adres: Louise de Colignylaan 50, 2082 BP, Santpoort Zuid, gemeente Velzen. 

Bestuursamenstelling: 

• Voorzitter: Mevr. M.W Kroese 
• Secretaris: Dhr. Dr. A.J. Korteweg 
• Penningmeester: Mevr. C.M.L. van de Graaf 
• Bestuurslid: Dhr. J. Kroese 
• Bestuurslid: Dhr. J. L. van de Graaf 

  

Visie & missie 

Joris van de Graaf overleed op jonge leeftijd. 
De hang naar echtheid en authenticiteit, niet oordelen, is bij Joris altijd groot geweest. 
In Myanmar, in het kleine vissersdorp Lintha in Myanmar, was Joris enige tijd leraar Engels. 
In de afgelopen paar jaar is gebleken dat er voldoende mogelijkheden bestaan, professionalisme 
aanwezig is om de behoevende kinderen van Lintha te ondersteunen en onderwijs te bieden, “in de 
geest van wat Joris wilde.” 

  

“Educatie is het krachtigste wapen om de wereld te veranderen”. 

De missie van onze stichting zoals in de statuten verwoord is om: 

• Onderwijs te bevorderen en medische hulp verlenen aan de kinderen in het algemeen en in het 
bijzonder aan de kinderen van Lintha te Myanmar; 

• De Andrew Clark Trust (myanmaraid.org.uk) te ondersteunen in de meest ruime zin; 
• Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de meest 

ruime zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

  

 



Beloningsbeleid; 

De Stichting werkt slechts met onbetaalde vrijwilligers. 
Bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben wel recht op vergoeding van 
in hun functie gemaakte kosten. 
Ook worden geen onkosten vergoed voor het vervoer van en naar vergaderingen, noch voor promotie 
reizen. 

Transparantie: 

Administratieve, bancaire en marketingcommunicatie kosten van de Stichting worden verantwoord in 
het jaarverslag. 
De Stichting geeft elk jaar een jaarbericht uit, inclusief een financiële verslaglegging, waarvan een 
integrale kopie onder het menu-item jaarberichten te vinden is. 

Gegevensbescherming: 

De Stichting verzamelt email en adres gegevens van donateurs. 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking in werking getreden. Deze 
wetgeving verplicht ons vast te leggen welke persoonsgegeven verwerkt worden. Hoe deze data 
verwerkt worden en hoe de zaken rondom geheimhouding dataopslag, audits, beveiligingsmaatregelen 
en aansprakelijkheid geregeld worden. De Stichting heeft een Privacy beleid, volgt het AGV, 
respecteert confidentialiteit van haar donateurs en verhandelt geen persoonlijke gegevens. 

Mocht u aanvullende informatie wensen, of inzicht willen in uw persoonsgegevens, neem dan contact 
op met: jorisfoundation@gmail.com 

	


