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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 2016 uit: 

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

 
De jaarrekening van de Stichting The Learning Journey geeft over 2016 het volgende 
totaalbeeld. 
 
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 2016 een batig 
saldo zien van € 7.433,27. Op 31 december 2016 bedroeg het batig saldo op de bankrekening 
van de stichting het bedrag van € 5.712,42. 
 
In 2016 is er in totaal voor € 33.144,03 aan giften en donaties ontvangen, te onderscheiden 
naar particulieren (€ 2.137,-), bedrijven en instellingen (€ 2.757,03) en op baten 
waardeerbare activiteiten (€ 28.250,-).   
 
De kosten voor de fondswerving (waaronder bijeenkomsten, onderhoud websites, bankkosten 
etc.) bedroegen € 1.376,71. Het grootste deel van deze kosten bestond uit de kosten van het 
kunnen bezoeken van en participeren in verschillende projecten. Door de bezoeken die 
werden afgelegd, ontstaat vaak een spin-off en een relatie, waardoor donaties die later 
rechtstreeks tussen sponsoren en projecten plaatsvinden, zich echter aan ons zicht 
onttrekken. Daarnaast vierde de Stichting haar 10-jarig bestaan en hield daarvoor een 
bijeenkomst voor Vrienden van de Stichting. De kosten hiervoor bedroegen € 600,-.  
Er werd € 1.060,- voor het 10-jarig jubileum aan giften ontvangen. 
 
Naast de investering die gedaan is om kennis, kunde en vaardigheden beschikbaar te stellen 
aan projecten in Zuid Afrika is er in 2016 voor een economische waarde van  

! € 28.250,- en een totaalbedrag van € 5.538,17 aan giften, donaties en diverse 
vormen van ondersteuning verstrekt aan projecten c.q. projectorganisaties. Dit bedrag 
is besteed voor de ondersteuning van de projecten Y2K, Prochorus, Kidscan Youth 
Development en Philippi	  Village	  /	  Center	  for	  Training,	  Entrepreneurship	  &	  Employment, 
met te weten:  

 
" Y2K;  

o Advisering over opzet haalbaarheidsonderzoek van de bouw van een internaat; 
" Prochorus: 

o Bouw van een opvang voor gehandicapte jonge kinderen; 
" Kidscan Youth Development: 

o de kosten voor kinderopvang en dagverblijf in Pringle Bay;  
" Philippi	  Village	  /	  Center	  for	  Training,	  Entrepreneurship	  &	  Employment: 

o leermiddelen en trainingen rechtstreeks gerelateerd aan werkgelegenheid in en 
om het township Philippi.  

 
Tilburg, 23 maart 2017  
Toine Dam 
Penningmeester 
Stichting The Learning Journey 


