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BELEIDSVERANTWOORDING 2020 
Stichting “Joris Foundation” 

 

 
 

Het jaar werd beheerst door Covid-19, voedselpakketten voor de armen van 
 Lintha - Myanmar, en voor een hoop opknapwerk aan de schoolgebouwen. 
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Stichting Joris Foundation (hierna ook te noemen JF) heeft zich in 2020 voornamelijk toegelegd 
op het bijdragen aan achterstallig werk en het herstellen van het schoolcomplex in Lintha, 
Myanmar; en verder, gelet op dit uitzonderlijk Covid-19 jaar, aan “food security” voor een 
aantal zwaar getroffen families in het vissersdorp. Alle geholpen families overigens waren direct 
of indirect verwant aan de kinderen van de Joris school en het ‘fair’ inzicht van directeur 
Mommy Sue in het leed van de getroffenen. Ook dit jaar is de samenwerking met de lokaal 
gevestigde Andrew Clark Trust (afgekort als ACT) uitstekend geweest, al is de verantwoording 
voor onze acties aldaar door tijdgebrek en unfocus, alsmede de onmogelijkheid om ter plaatse 
te gaan inspecteren, altijd een kleine rompslomp die zorgvuldigheid en doorzettingsvermogen 
vergt. 
 
1. Doel realisatie 2020 
 
JF heeft in 2020 door alle Covid-19 ‘lockdowns’ weinig vergaderd doch er is regelmatig digitaal met 
bestuursleden overleg gepleegd; ook is formeel decharge gegeven voor directie en beleid uit 2019. 
Alle ondernomen acties zijn gedocumenteerd en af gerapporteerd. 
Het doel voor 2020 om via ons sponsorbeleid een ondersteuningsbedrag van meer dan 20.000 
euro binnen te halen is ruimschoots gehaald. 
Daarmee zijn tevens onze doelstellingen voor 2020 mogelijk gemaakt, zonder de volledige en 
opgebouwde reserves van de Stichting aan te spreken. 
De beginstand van het banksaldo op 31 december 2019 was € 20.514, 39; de eindstand eind 
december 2020 was € 21.077,27.  
De Stichting heeft ook dit jaar weer de grote som van € 20.263,31 naar Myanmar getransfereerd, 
hetgeen overeenkomt met haar ambitieuze doelstelling voor dit jaar. Onze overhead kosten staan 
op slechts 6 % (€ 1.656,70) van het totaal, hetgeen volledig binnen de gewenste marge van 10% 
ligt. 
In 2020 is een bedrag van € 38.065,- lokaal besteed door het ACT. Daarvan heeft de JF 53% 
bijgedragen, alhoewel een deel van ons geld waarschijnlijk ook in de reserves voor 2021 is beland. 
We hebben samen met de ACT een grote stap gezet in voltooiing van de volgende hoofd uitgaven 
in Lintha: 

§ A big part of expenses in 2020 were allocated to construction and repair, ± 60% of all 
expenses (including transportation). We appreciate how accurate you justified expenses 
(bolts, nails, joints, labour, roof bamboo, etc. ;-) 

§ Because of Covid-19, ± 656 food packages were offered at a value of ± € 7.620,- (or 20% of 
total expenses) 

§ Salaries for teachers and trainees were up to ± € 4.224,-, also an estimation for the year 
(11% of year expenses including house rental for teachers and added estimation for 
December). We have a feeling that this amount is probably too low?  

§ Registration took up € 2.608 (± 7% of total), mainly for school construction. 
§ Donation to Digging Deep, € 530,- 
§ Medication, € 215,- 

Samenvattend was de impact van JF in 2020 betrekkelijk groot: 
• JF sponsort inmiddels ruim twee honderd leerlingen dankzij de inzet van ± 10 leraren en 

leraar trainees (soms 14, afhankelijk van de maanden).  Zowel in het basisonderwijs als op 
de middelbare school. 

• Ondersteunde 656 voedselpakketten; 
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• kocht fietsen voor kinderen die te ver bij de school vandaan wonen. Zij moesten vaak uren 
lopen om op school te komen.  

• financierde medicijnen en operaties van kinderen met Rachitis;   
• betaalt de opleiding van leerkrachten. Ondanks het mooie werk van de vele vrijwilligers die 

tijdelijk voor de klas staan, zijn er vooral leerkrachten nodig die ook de lokale taal spreken. 
• heeft financieel aanzienlijk kunnen bijgedragen aan onderhoud van de schoolgebouwen. 

Het gebouw telt vier lokalen en biedt mogelijkheden voor tal van bijeenkomsten. Vergeet 
ook niet dat moessons aldaar grote schade kunnen aanrichten, ook dit jaar was klimaat 
ontregeling weer heftig, met overstromingen en families die zonder basis 
levensvoorzieningen kwamen te staan. 

 
2. Risico beheersing 
 
JF is een kleine organisatie zonder noemenswaardige organisatorische of financiële risico’s.  
Het bestuur had als zodanig in 2020 geen redenen om risico beperkende maatregelen te nemen. 
De belangrijkste onzekerheden voor JF liggen voorlopig in het al dan niet binnenhalen van fondsen 
en financiën om geplande activiteiten mogelijk te kunnen maken, gevolgd door haalbaarheid van 
dito activiteiten. Vanaf het jaar 2018 werden elk jaar de boeken met een positief resultaat 
afgesloten. 
Er zijn geen noemenswaardige schommelingen geweest in de Myanmarese kyat (afgezien van 
schommelingen in 2018 doorde devaluatie van de Kyat en schommmelingen dit Brexit jaar in de 
Pound die we hebben beheerst door alle transfers direct naar Myanmar te doen dit jaar. Er is veel 
getest begin 2020 met zo’n nieuwe werkwijze).  

 
 
Geen korte termijn operationele risico’s dus, tenzij bestuursleden wegvallen die eigen 
verantwoordelijkheden en rollen te vervullen hebben. 
Het aansluiting vinden bij uitvoerende partners en leveranciers is een uitdaging op zich, vanwege 
communicatie, vertrouwen, overleg en het vinden van de juiste modus operandi, gedreven door 
de afstand van JF t.o.v. het werkterrein in Lintha, Myanmar (= control functie). 
Deze onzekerheden zullen ook in 2020 de levensvatbaarheid van JF bepalen. 
Een algemener risico dat bij Stichtingen voorkomt is een gebrek aan professionalisering en focus. 
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Wij zijn ons daarvan terdege bewust en hebben als bestuur daarom besloten zorgvuldig volgende 
stappen te zetten. Geen overhaaste inzet zonder gedegen voorbereiding.  Zie ook commentaar uit 
2018. 
 
3. Financieel beleid en financiële resultaten 
 
Het financieel verslag 2020 wordt separaat gepubliceerd op de website van de Stichting. 
In algemene zin valt vast te stellen dat in 2020 een bedrag is besteed in Myanmar, dat in lijn ligt 
met binnengehaalde sponsoring. 
Het accountant bureau Cramer Accountants en Belastingadviseurs B.V. zal ook dit jaar de 
jaarrekening van de Stichting samenstellen. Deze samenstellingsopdracht wordt door hen 
uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 
"Samenstellingsopdrachten". 
Alle uitgaven in 2020 zijn gedocumenteerd en verantwoord door ACT, die lokaal in Lintha haar 
eigen rekening heeft en de uitgaven aldaar toelicht. Er heeft dit jaar geen reis plaatsgevonden om 
e.e.a. te toetsen. Wel is intensief contact gevoerd met Rob Howell, hun financiële manager (CFO). 
Er hebben praktisch geen uitgaven plaatsgevonden in Nederland voor organisatie of marketing. 
Bij JF waren in 2020 geen werknemers in dienst. 
 
4. Impact en SDG’s 
 

 
 
In 2020 is een begin gemaakt met een betere definitie van de impact van onze acties en de 
toegevoegde waarde die we hebben voor aspecten zoals door de VN gedefinieerd. De SDG’s 
(Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn daarin zeventien doelen 
om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die 
zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland en Myanmar. 
Ook in Myanmar is de VN druk beizh deze doelen te implementeren. 
Wij van onze kant denken heel dicht bij een bijdrage aan de meest essentiële SDG doelen te 
leveren, namelijk door onze impact op: 
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1. Armoedebestrijding, urgentie donaties voor Covid-19 geraakte families; 
2. Honger, 656 voedselpakketten ter waarde van € 7.620 uitgedeeld; 
3. Gezondheid en medicatie ter waarde van € 215, hetgeen heel wat medicijnen 

vertegenwoordigt tegen de prijs van basis medicijnen aldaar;  
4. Kwaliteitsonderwijs, ons Stichting speerpunt; dit jaar werden tussen 10-14 leraren 

(afhankelijk van de maanden en inzet) en leraar-trainees uitbetaald om les te geven aan 
meer dan 400 leerlingen; 

5. Gendergelijkheid; 
6. Schoonwater en sanitair, ook een activiteit die na 2018 uitgebreid gaat worden; 
8. Eerlijk werk; 
10. Ongelijkheid verminderen, een lange weg te gaan, maar met opkomst van toerisme in 

het gebied en het Engels dat leerlingen leren vergroten we de kans op tewerkstelling in 
die hoofd sector; 

16. Vrede, een bepalend aspect in Myanmar met de moeilijke situatie rondom 
       minderheden (niet alleen de Rohinga’s); dankzij educatie wordt hard gewerkt aan 
       respect en begrip voor alle volk stammen en culturen; 
17. Partnership: zeer effectieve co-operatie met Andrew Clark Trust, de lokale organisatie. 
       In 2020 is ook een begin gemaakt met contacten met Digging Deep Foundation, die  
       met een eerste donatie van ± € 530, 80 families in hun levensbehoeften wist te  
       voorzien met zakken rijst, bakolie, eieren, tomaten, aardappels en of kruiden.  

De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.  De 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal 
kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. 
Met nog tien jaar te gaan, groeit echter ook het besef dat de huidige inzet opschaling en meer 
ambitie vereist. 
Voor onze Stichting zal in komende jaren de ‘duurzaamheid’ van onze acties beter uitgewerkt  
moeten worden en de impact op de gemeenschap beter gekwantificeerd (meten is weten). 
 
5. Communicatie met belanghebbenden 
 
Formele communicatietaal van JF is Nederlands (= prioriteit aan donoren), doch we 
communiceren in het Engels met Myanmar. 
Er heeft in 2020 beperkt doch regelmatig contact plaatsgevonden met belanghebbenden. 
Dat beperkt contact hield in het versturen van nieuwsbrieven over de ontwikkelingen in het dorp 
Lintha, het schriftelijk bedanken voor donaties of in enkele gevallen de persoonlijke motivatie en 
dankjewel bezoeken. 
Dit geldt althans voor belanghebbenden (= sponsors, donors, vrijwilligers) in Nederland, aangezien 
ons sponsorbeleid qua aantal donors een relatieve omvang had. 
In Myanmar is zoals gemeld een begin gemaakt met uitvoerende organisaties en personen, 
weliswaar vooral geleid en gecoördineerd door Mommy Sue.  
 
Gegevensbescherming: 
Van alle personen met wie we communiceren worden email adressen en zoveel mogelijk 
telefoonnummers opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van onze eigen 
interne correspondentie gebruikt en bewaard. 
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Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AGV) 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. 
 
6. Verwachte gang van zaken in 2021 
 
In het licht van de groeiambitie en het streven om JF zelfstandig te kunnen laten opereren, zet het 
Bestuur het komend jaar in op capaciteitsopbouw ten aanzien van fondsenwerving en 
sponsorrelaties, versterking van de financiële structuren en systemen, en strategische 
leiderschaps- en organisatieontwikkeling.  
Ten slotte zal het Bestuur doorgaan met professionele sponsorrelaties in Nederland ten einde een 
netwerk van sponsoren inzicht te geven in en te betrekken bij de ontwikkelingen in het JF werk in 
Myanmar. Partnerschap is in onze visie zoveel meer dan een financiële relatie en heeft juist in de 
volle breedte de meeste waarde. 
De aandacht voor de hoge kwaliteit van implementatie in Myanmar van onze ondersteuning 
activiteiten is inherent onderdeel hiervan.  
Het sponsorbeleid voor 2020 wordt onderbouwd door een “FUNDING STRATEGY”, waarvan de 
contouren het volgende inhoudt: 

• Sterke gerichtheid op altruïsme en het “goed doen’ van individuelen; 
• Direct verband tussen missie van JF, oorsprong van het initiatief en betrokkenheid van 

gulle gevers maakt dat onze actie radius sterk op Kennemerland gericht is; 
• Focus in sponsorbeleid ligt op zogenaamde “Heartfelt Connector Strategy”, gericht op 

persoonlijke contact en -benadering, speciale (intieme) evenementen, belangen 
verenigingen & schoolgemeenschappen (eventueel religieuze instanties), ‘family offices’ en 
individuele donors. 

• In deze strategie is directe communicatie (email campagnes, nieuwsbrieven, presentaties, 
bezoeken) essentieel. 

In Myanmar zullen ondersteunende acties zich nu meer en meer gaan richten op alles wat de 
dagelijkse gang van zaken bij een school mogelijk maakt (boeken, boekenkasten, pen en papier, 
etc.) en geregelde educatie voor kinderen mogelijk maakt (fiets voor kinderen die veraf wonen, 
medische ondersteuning etc.)  
Deze acties worden door Mommy Sue en haar staf gecoördineerd, elke aanvraag voor 
ondersteuning alsmede de verantwoording ervan worden strikt door JF bijgehouden. In 2020 
maken we een begin met specifieke overzichten van allocaties van donors die een bedrag boven 
de 1.000,- euro sponsoren. 
 
 
7. Maatschappelijke aspecten van ondernemen 
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JF is een organisatie van zeer beperkte omvang. De organisatie heeft geen vast kantoor en laat 
nauwelijks een footprint achter, omdat zoveel mogelijk papierloos wordt gewerkt. De reizen naar 
Myanmar zijn beperkt, vooraf in bestuur verantwoord en altijd voor eigen rekening georganiseerd. 
Bij aspecten van ondernemen wordt gedacht aan de wijze waarop de Stichting omgaat met zijn 
kapitaalverschaffers, werknemers en andere stakeholders, het milieu, corruptie, problematiek op 
het gebied van mensenrechten, enzovoort. Daarbij gaat het niet alleen om de activiteiten van de 
Stichting in Nederland, maar ook om de activiteiten in soms politiek troebel Myanmar.  
Voor JF is dit alles in 2018 minder relevant geweest, echter het bestuur gaat bewust om met 
elementen van haar toekomstige maatschappelijke opstelling, zeker gelet op de aard van haar 
geplande activiteiten in Myanmar en de aard van het land. Men denke hierbij aan: geen corruptie 
toestaan, slechts ethisch verantwoorde Stichting beslissingen, geen kinderarbeid gebruiken of 
stimuleren, mensenrechten voorstaan, redelijke verantwoordde lokale beloningen, geen 
discriminatie etc. Ook zal de Stichting in geen enkel opzicht standpunten innemen rondom 
Myanmar politieke kwesties. 
 
8. Governance 
 
Stichting ‘Joris Foundation’ werd op 24 maart 2016 opgericht onder KVK Amsterdam nummer 
65654110 (RSIN nummer: 856203749) 
JF is statutair gevestigd te Santpoort Zuid en is een Stichting onder Nederlands recht.  
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. Hetgeen ook elk jaar gebeurt. 
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: 

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

o De lokale Andrew Clark Trust (www.myanmaraid.org.uk), ter plaatse geleid door Mrs. 
Sue Ozturk (veelal Mommy Sue genoemd) te ondersteunen in de meest ruime zin; 

o Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de 
meest ruime zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

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. J. L. van de Graaf 
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Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, en kan voor een aansluitende 
periode van vier jaar worden herbenoemd. 
Er vond geen verandering plaats in het Bestuur van de Stichting.  
Alle leden werden herbenoemd voor een nieuwe periode van 4 jaar t/m 2024. 
Door de Corona crisis in 2020 kwam het Bestuur niet fysiek in vergadering bijeen. Er vond wel 
regelmatig en zorgvuldig afstemming plaats onder bestuursleden. Naast de specifieke taken en 
verantwoordelijkheden van de voorzitter, secretaris en penningmeester, is een aantal taken in de 
praktijk verdeeld over de drie bestuursleden. 
Statutenwijzigingen: 
In het verslagjaar vond geen statutenwijziging plaats.  
Belangen: 
In het verslagjaar heeft de Stichting geen belangen gehad in andere vennootschappen of juridische 
entiteiten. 
Beloningsbeleid: 
De Stichting werkt slechts met onbetaalde vrijwilligers.  
De Stichting heeft geen directie of werknemers in dienst.  
Bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben wel recht op 
vergoeding van in hun functie gemaakte kosten en voor de kosten gemaakt tijdens opdracht- en 
controle reizen naar Myanmar. Van deze mogelijkheid is tot nu toe geen gebruik van gemaakt. 
Ook worden geen onkosten vergoed voor het vervoer van en naar vergaderingen, noch voor 
binnenlandse 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 op haar internet website te vinden zal zijn. 
ANBI-status: 
Er is geen verandering opgetreden in deze status. 
Waarden en normen van de Stichting: 
JF is een Stichting die, naast het mogelijk maken van educatie, tevens de educatie van normen en 
waarden in de breedste zin wil bevorderen. 
Empirisch onderzoek toont keer op keer aan dat als je kinderen op jonge leeftijd al bewust maakt 
van omgangsvormen, respect, etiquette, kortom de algemeen aanvaarde normen en waarden, 
dan hebben zij daar de rest van hun leven profijt van!  
Daarvoor geeft de Stichting uiteraard zelf het goede voorbeeld door zich aan de universele 
normen en waarden te houden. Deze zijn natuurlijkerwijs ingegeven door haar internationale 
ambitie, die respect voor andere culturen en gewoonten afdwingt, begrip voor lokale culturele 
omstandigheden en gebruiksvormen en in ieder geval alle universele waarden zoals non-
discriminatie, enz., onafhankelijk van enige cultuur, religie of filosofie, Ook normen als vrijheid, 
gelijkheid en rechtvaardigheid worden uiteraard tot onze hoogste en meest fundamentele 
waarden gerekend. 
 
Aldus opgetekend, 15 januari 2021 
A.J. Korteweg, secretaris JF 


