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Stichting “Joris Foundation”  -  Beleidsverantwoording 
Mei 2019 

 

 
 
 
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.  
 
Bestuurssamenstelling:  
• 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. Drs. 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:  
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• 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. 
 
Beleidsverantwoording 2018 
 
Organisatie: 

• Het bestuur van de Stichting kwam in 2018 formeel 3 keer bijeen , er vonden regelmatig elk 
kwartaal werkvergaderingen plaats. 

• Er vond één werkbezoek plaats naar Lintha, Myanmar, volledig separaat van 
Stichtingsgelden gefinancierd.  

• Bij de algemene vergaderingen was het voltallig bestuur aanwezig, rechtsgeldige besluiten 
konden worden genomen omtrent alle onderwerpen, welke ter tafel werden gebracht. 

• Het bestuur stelde met algemene stemmen het rapport inzake jaarstukken 2018 vast en aan 
de directrices werd décharge verleend voor het gevoerde beheer over 2018 (zijnde Mevrouw 
M.W. Kroese (voorzitter) en Mevrouw C.M.L. van de Graaf (Penningmeester). 

• Met algemene stemmen werd besloten het negatieve resultaat ad € -5.193 ten laste van de 
overige reserves te brengen. Het werk kapitaal ging van € 13.101 (31-12-2017) naar € 7.908 
(31-12-2018). 

• Ten slotte werden de medewerkers van Cramer Accountants & Belastingadviseurs door de 
ondertekening van de relevante notulen, gemachtigd de publicatiestukken, bestaande uit de 
(beperkte) balans zonder toelichtingen, elektronisch in te dienen bij de KvK.  

• Bij het uitvoeren van de opdracht hielden zij zich aan de voor hen geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). 

• De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst- en verliesrekening 
over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

 
Transparantie 

• De regels voor goed bestuur zijn vastgelegd in de oprichtingsakte van de Stichting. Er 
hebben sindsdien geen veranderingen in die regels plaatsgevonden. 

• Bestuursleden worden door het zittend bestuur benoemd voor onbepaalde tijd. Bij het 
ontstaan van een (of meer) vacature(s) zullen de overblijvende bestuursleden met algemene 
stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de 
benoeming van een (of meer) opvolger(s). 

• Bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben wel recht op 
vergoeding van in hun functie gemaakte kosten. 

• Cramer Accountants & Belastingadviseurs is gevraagd ook in 2019 de financiële stukken 
van de Stichting te verwerken. 

• Onze focus sinds oprichting lag en zal blijven liggen op drie kernwaarden: 
o Transparantie 
o Bewustwording 
o Opleiding 
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• De stichting handelt transparant, geeft rekenschap over haar handelen, behoudt zich van 
politieke uitspraken, meningen en acties, houdt zich verder (uiteraard) aan de fundamentele 
humane waarden als acceptatie en respect voor ras, kleur, gender, cultuur of religie. We 
hebben compassie met de lokale bevolking in Lintha en omgeving, respect voor lokale 
omstandigheden en samenwerking met lokale bestuurders. 

• De stichting heeft een Privacy beleid, respecteert confidentialiteit van haar donateurs en 
verhandelt geen persoonlijke gegevens. 

 
Werkzaamheden 

• Er is in 2018 € 33.377 besteed aan ondersteuning in het dorp Lintha in Myanmar van de 
schoolactiviteiten van Mama Sue, onze operationeel gemachtigde aldaar. 

• Het overgrote deel van deze gelden werden opgehaald dankzij sponsors en donoren in 
Nederland, waarbij meest opvallend en succesvol was, de mooie actie van het aanbieden van 
het “Joris op de Olifant” beeld van beeldend kunstenaar Noor Brandt. 

• Het overgrote deel van de opgehaalde gelden werd besteed aan het bouwen van een tweede 
school gebouw, naast het oude traditionele schoolgebouw waar Joris van de Graaf ooit les 
gaf. Totaal 700 kinderen krijgen nu les dankzij de verbeterde educatie mogelijkheden. 

• Om het schoolgebouw op te zetten, werd intensief, succesvol en op zeer positieve wijze 
samengewerkt met het Andrew Clark Trust in het Verenigd Koninkrijk (UK). Deze 
samenwerking zal in 2019 worden voortgezet, alhoewel onze activiteiten ondersteuning ook 
direct en los van hen zal en kan plaatsvinden. 

• Tevens werden uitgaven gedaan ter assistentie van hulp behoevende kinderen, middels 
schoolboeken, fietsen om van ver naar school te komen, klamboes, brillen, medische 
ondersteuning, sanitaire voorzieningen, dekens in voor de natte Moesson seizoenen, etc. 

• De kinderen op de school in Lintha werden bewust gemaakt van de plastic vervuiling die 
overal ter wereld is. Elke zondag kwamen de kinderen in grote aantallen naar de school om 
samen met de leerkrachten het plastic van de stranden op te ruimen (“Trash Heroes” 
project).  

• In 2018 werd ruimschoots voldaan aan de doelstellingen van de Stichting. 
• Een inspectie reis bood de kans ter plaatse na te gaan hoezeer aan de wensen en eisen van 

onze Stichting werd voldaan. De impact van onze acties is groot, er ontstaat lokaal een 
enorme dankbaarheid, nog het beste gesymboliseerd door de spontane huldiging van Joris 
van de Graaf met een Memory bord op de gevel van het gebouw. 
 

Plannen 
• In 2019 zullen deze acties worden doorgezet, doch hieraan zal worden toegevoegd, het 

ondersteunen van leerlingen die voortgezet onderwijs ambiëren (waaronder Ye Paing die 
mag gaan studeren in Yangon, dankzij het “Joris van de Graaf Scholarship”).  

• Ook zal de Stichting leraren die het moeilijk hebben gaan ondersteunen (“Love Your 
Teacher”, salaris support). Nu de school operationeel is, komen er meer kinderen bij, er is 
behoefte aan meer goede leraren. 

• Ook in 2019 gaat het Bestuur onverminderd verder met dezelfde leden samenstelling. 
 
 
 


