BELEIDSVERANTWOORDING 2019
Stichting “Joris Foundation” (JF)

HET JAAR 2019 IN BEELD
Bestuur van de Joris Foundation (JF) kwam in 2019 vier keer in vergadering bij elkaar,
doch had gedurende het hele jaar veel informeel overleg.
In de afgelopen jaren is naar ieders tevredenheid gebleken (donateurs, JF bestuursleden,
vissersfamilies, Mommy Sue, de Andrew Clark Trust, leraren in Lintha, lokale autoriteiten,
etc.) hoezeer, onder het immer enthousiaste beleid en management van Marian Kroese,
de door JF gecollecteerde middelen geholpen hebben om de behoevende kinderen van
Lintha te ondersteunen en onderwijs te bieden, “in de geest van wat Joris wilde.” Ook in
2019 is de impact van gevoerde acties bijzonder groot gebleken.
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De missie van onze stichting zoals in de statuten verwoord is om onderwijs te bevorderen
en medische hulp te verlenen aan de kinderen in het algemeen en in het bijzonder aan
de kinderen van Lintha in Myanmar. In 2019 hebben we ons strikt aan die missie
gehouden en het dorp Lintha van vele nieuwe verbeteringen voorzien.
In 2018 hadden we reeds, samen met de Andrew Clark Trust (ACT), een grote stap gezet
in voltooiing van die missie: uitbreiding van klaslokalen en bouw van een nieuw meer
aangepast schoolgebouw. Een groot project waar $ 75.000 voor nodig was en waar JF
meer dan 30% aan heeft bijgedragen. De school werd eind november feestelijk geopend
en aangezien JF de grootste sponsor was, heeft dit nieuwe schoolgebouw de naam ‘the
Joris Building’ gekregen. Het prachtige riet-gedekte gebouw staat nu tegenover het
houten klaslokaal waar Joris in 2005 lesgaf. Het hele schoolcomplex zal waarschijnlijk ooit
de ‘Mommy Sue school group’ gaan heten, doch deze beslissing zal in overleg tussen JF
en ACT genomen worden.
Voor 2019 is het zaak de vele kinderen die nu les kunnen krijgen (regulier 650 kinderen,
en in de zomermaanden zelfs 800 kinderen) te voorzien van de middelen die horen bij
een optimale schoolgang.
We hebben ons dit jaar toegelegd op schoolbanken en –boeken; tevens de aanverwante
middelen die nodig waren, of het een fiets was voor een leerling die ver weg woont, of
medische ondersteuning voor leerlingen die ondervoed waren of medische urgenties
kenden. Bovendien was het van belang dat de salarissen van leerkrachten betaald werden.
De jaarsalarissen zijn nog minder dan een maandsalaris bij ons (gemiddeld 2500 euro).
Het was essentieel dat leerkrachten gemotiveerd bleven, want zij zijn de spil waar de
school om draait.
Er is minder besteed in Lintha dan het jaar 2018, aangezien dit jaar meer aan onderhoud,
salarissen, schoolmateriaal en families in nood werd besteed en niet een heel
schoolgebouw gefinancierd moest worden (Zie hieronder).
Deze acties worden door Mommy Sue en haar staf gecoördineerd, elke aanvraag voor
ondersteuning alsmede de verantwoording ervan werd strikt door JF bijgehouden.
In 2019 maakten we een begin met specifieke overzichten van allocaties van donors die
een bedrag boven de €1.000,- sponsoren. Deze worden echter vanwege privacy redenen
niet gepubliceerd of bekend gemaakt.
Al met laat heeft JF een uitgaven patroon zien voor 2019 van € 10.552,30, waarvan
slechts 539,- aan overhead kosten in Nederland besteed werden (aan zeer voordelige
accountancy en ABN transactiekosten; nog geen 5% van het totaal, ver beneden de
gebruikelijke 10% marge).
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Na 2018 werd in 2019 weer een recordbedrag van € 27.907,74 opgehaald (jaarlijks
streefcijfer is 20 K€), JF eindigde 2019 met een positief resultaat (W&V rekening).
Banksaldo eind 2018 was 8.211,25 en groeide uit naar een forse € 20.514,39.
SAMENWERKING MET ACT
In november en december 2019 werden voor ons belangrijke gesprekken gevoerd met
bestuursleden van ACT, de heren George Hamilton en Michael (Mike) Morony (spreekt
Burmees); vervolgens intensief gecommuniceerd met Rob Howell, voorzitter ACT en
tevens oprichter van de Burma Kids (Swaleside Budhist Chaplain – Riverside Veterinary
Group, senior partner).
Hierbij de essentie van onze afspraken:

1. We are now entering a second phase, in which we will streamline our activities and make
them sustainable for the future.
2. Myanmar is where we act. It’s a country learning fast. Driven by political stability, it can
emerge as economic power within 5-10 years.
3. In that country, we focus on the Rakhine coast region, far from sensitive religious areas
(formerly known as Arakan, very old history, dating back to 3325 BCE). We are politically
neutral, respect cultures, religions and tribes. We adhere and respect UN human rights,
fight corruption and disallow child labor.
4. Our mission remains to spread education effectively and humanly in the spirit of Joris.
Structure follows strategy (the annual budget allocated to education by the government is
very low; only about 1.2% is spent per year on education).
5. Myanmar has a poor educational system for poor but intelligent people. Let’s focus on
offering them the means to learn and to connect with their skills on the practical
professions needed. That’s our strategy for 2020 and beyond.
“Today, Myanmar lags far behind in terms of educational standards. Learn-by-rote
education, poorly trained teachers, bribery, as well as use of outdated resources
have been the trademarks of primary and secondary schools of Myanmar. Students
attending universities are not allowed to speak freely, to write freely or to publish
freely. Teachers themselves learn under the authoritative systems so they are
usually resistive to current changes in teaching methods”.
6. Every year, we will make a fixed amount available (goal: 20K€1), ask the local leadership for
input and indicate our conditions for allocation and reporting. Among which, direct
transfer to the local bank account of our Joris school.
7. Following what our UK friends suggested, we are in favor of a registered local organization
(this can have the Joris school as its basis), which can secure succession in time for Sue and
groom local project leaders for roaming out projects. There is a need to set up a local
organization (a charitable incorporated organization which could be the Joris school), and
slowly but surely renew local leadership (Sue has not eternal power).
8. Rob Howell is busy getting certificates and registrations and a bank account.
9. Chaw Su Khaing will have access to a new account for the school as it becomes registered.

1

1-2 K€ per year still dedicated to first aid; structural projects: gap year or Pabo student teaching in Lintha during 5 months; elearning center for practical skills; special tourist school; teach the teacher. Condition: sustain same project during min. 2-3 years.
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10. A new money transfer system will be used out of The Netherlands.

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 via Cramers’ Accountancy, waarvan een integrale kopie onder
het menu-item jaarberichten te vinden is.
GEGEVENSBESCHERMING
De Stichting verzamelt email en adresgegevens 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
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. Reizen naar Londen en Lintha
gebeurden op eigen rekening. Ook worden geen onkosten vergoed voor het vervoer van
en naar vergaderingen, noch voor promotie reizen.
STICHTING GEGEVENS
De Stichting Joris Foundation werd op 24 maart 2016 opgericht.
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
Local leadership: Mommy Sue (director) & Chaw Su Khaing (headmaster).
Dit verslag werd door de secretaris opgetekend met goedkeuring van het bestuur.
Januari 2020.
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