Financieel Jaarverslag 2019
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 in 2019 uit:
1. Hans van Alebeek (voorzitter)
2. Toine Dam (penningmeester)
3. Lonneke Dam (secretaris)
4. Martijn van Alebeek, bestuurslid
5. Emmely Story, bestuurslid
De jaarrekening van de Stichting The Learning Journey over 2019 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 2019 een batig
saldo zien van € 5.285,51. Op 31 december 2019 bedroeg het batig saldo op de bankrekening
van de stichting het bedrag van € 22.559,83.
In 2019 is er in totaal voor € 37.108,- aan giften en donaties ontvangen, te onderscheiden
naar particulieren (€ 384,-) en bedrijven en instellingen (€ 36.724, -).
De kosten voor de fondswerving (waaronder bijeenkomsten, onderhoud websites, bankkosten
etc.) bedroegen € 6.141,34. Daarnaast is er voor een totaalbedrag van € 2.581,58 aan
middelen beschikbaar gesteld aan projecten die door de Stichting worden ondersteund.
Naast de investering die gedaan is om kennis, kunde en vaardigheden beschikbaar te stellen
aan projecten in Zuid-Afrika is er in 2019 voor een totaalbedrag van € 12.140, - besteed aan
projectenbezoek en het doen van onderzoek naar nieuwe projecten die we als Stichting
zouden kunnen gaan ondersteunen. Door de bezoeken die werden afgelegd, ontstaat vaak
een spin-off en een relatie. Donaties die later rechtstreeks tussen sponsoren en projecten
plaatsvinden, onttrekken zich hierdoor aan ons zicht.
Het bedrag is in 2019 besteed conform het beleid van de Stichting aan de volgende projecten
in de West Kaap van Zuid-Afrika:
Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

Y2K:
o

Het laten repareren van de bakkerij die eerder door de Stichting was
geschonken, zodat de producten door de leerlingen konden worden gebruikt en
deze daarnaast een bron van (neven)inkomsten kon blijven vormen;
Prochorus:
o Het adviseren en laten verrichten van onderzoek naar inkomsten generende
activiteiten (o.a. door middel van stageopdrachten aan studenten van Avans
hogeschool);
School of Hope:
o Een bijdrage aan het ‘nutrition programm’ voor zo’n 150 leerlingen. De bijdrage
maakt het mogelijk dat de school alle leerlingen iedere werkdag kan voorzien
van een ontbijt en lunch;
Kidscan:
o Een eenmalige financiële ondersteuning voor de voor- en naschoolse opvang
van jonge kwetsbare kinderen, als bijdrage voor de kosten van het eten;
School of Hope en Y2K:
o Het laten verrichten van onderzoek naar toekomstperspectieven en follow-up
nadat leerlingen de School of Hope en Y2K met goed gevolg hebben verlaten.

Tilburg, 24 april 2020
Toine Dam, Penningmeester
Stichting The Learning Journey

