
 
 
Financieel Jaarverslag 2020  
Stichting The Learning Journey  

 
 
Stichting The Learning Journey is statutair opgericht op 7 juli 2006 bij notaris Broekmans te 
Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 
17193380. 
 
Het bestuur van de Stichting bestond 
van 1 januari tot 1 juli 2020 uit: 
 

1. Hans van Alebeek (voorzitter) 
2. Toine Dam (penningmeester) 
3. Lonneke Dam (secretaris) 
4. Martijn van Alebeek, bestuurslid 
5. Emmely Story, bestuurslid  

 

Van 1 oktober tot en met 31 december 2020 bestond 
het bestuur uit: 
 

1. Toine Dam (voorzitter en penningmeester a.i.) 
2. Lonneke Dam (secretaris) 
3. Emmely Story, bestuurslid 
4. Jeanne Specht Grijp 
5. Mijke Smit 

 
 
De jaarrekening van de Stichting The Learning Journey over 2020 ziet er als volgt uit: 
 
De stichting ‘The Learning Journey’ heeft haar bankrekening ondergebracht bij de Rabobank 
in Tilburg en maakt gebruik van het Rabo Verenigingspakket met het bankrekeningnummer 
1235.21.963. Daarnaast bestaat de mogelijkheid reserveringen te plegen op de Rabo 
Bedrijfsrekening met het bankrekeningnummer 3658.337.842. 
 
De bankrekening van de stichting ‘The Learning Journey’ liet op 1 januari 2020 een batig 
saldo zien van € 22.559,83. Op 31 december 2020 bedroeg het batig saldo op de 
bankrekening van de stichting het bedrag van € 16.828,30. 
 
In 2020 is er voor € 1.965,00 aan giften en donaties ontvangen. De uitgaven bedroegen 
€597,20 en bestonden uit kosten voor bijeenkomsten, bankkosten en koersverschillen. 
Daarnaast is er voor een totaalbedrag van € 7.099,33 aan middelen beschikbaar gesteld aan 
projecten die door de Stichting worden ondersteund. 
 
Vanwege de COVID19 pandemie het afgelopen jaar hebben er, naast het projectenbezoek met 
een delegatie van Avans (zie sociaal jaarverslag over 2020) geen projectenbezoeken plaats 
kunnen vinden en dat geldt ook voor de voorlichtingsbijeenkomsten.  
 
Het bedrag van € 7.099,33 dat in 2020 aan middelen beschikbaar is gesteld, is in 2020 
besteed conform het beleid van de Stichting aan de volgende projecten in de West Kaap van 
Zuid-Afrika: 
 

Ø Y2K College: 
o Het ondersteunen van een trainings- en reflectiedag voor alle docenten van het 

Y2K College; 
Ø School of Hope: 

o Een bijdrage aan de kosten voor de aanschaf van databundels voor de 
leerlingen die door de COVID19 pandemie en de daardoor ontstane e-learning 
niet in staat waren dit zelf te betalen; 

Ø School of Hope en Y2K College: 
o Het ondersteunen van het doen van onderzoek naar toekomstperspectieven en 

follow-up nadat leerlingen de School of Hope en Y2K met goed gevolg hebben 
verlaten; 

Ø A Children’s Happiness Foundation:  
o Een bijdrage aan de kosten voor de aanschaf van diverse middelen voor de 

kinderopvang, eten, kosten voor vervoer, EHBO-kit etc.  
 
 
Tilburg, 21 februari 2021  
Toine Dam, voorzitter 
Stichting The Learning Journey 


