Begroting 2016
Het door de Joanne Foundation (verder te noemen ‘de Stichting’) in deze periode te voeren
financiële beleid is afhankelijk van de ontwikkelingen in het werkgebied in Oeganda en het aan haar
ter beschikking staande budget.
Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop moeten anticiperen en haar beleid aanpassen.
De Stichting onderscheidt ‘vaste lasten’ en, indien het budget toereikend is, variabele lasten en
wensen. Onder vaste lasten verstaan we verplichtingen die zijn aangegaan en activiteiten waar de
Stichting haar prioriteit heeft liggen, zoals bv. het betalen van schoolgeld voor de kinderen in het
programma zijn opgenomen.
Omdat de bedragen van het schoolgeld jaarlijks aangepast worden en de kosten voor de
schoolbenodigdheden en voor boarding kunnen fluctueren, kan er slecht een indicatie gegeven
worden van de te verwachten onkosten.

Overzicht van de vaste lasten in euro’s:
Onderwijs:
Schoolgeld, schoolbenodigdheden, boardingfees

4500

Leesbevordering/taalstimulering:
Joanne’s Library and Reading Club, aanschaf boeken, inventaris en onderhoud

500

Gezondheidszorg:
- Premie ziektekostenverzekering SHU voor 13 kinderen en eigen bijdragen
- Reservering voor ziektekosten die buiten dekking van de verzekering vallen
en bijdrage voor medische kosten van de Oegandese medewerkers van de Stichting
- Voedselpakketten voor Miracle (maandelijks) en enkele gezinnen (incidenteel)
Ondersteuning lokale initiatieven:
- 12 mnd huur huisje/winkelpand Jovia
- Vaste bijdrage aan Star Project tbv van de community of Ndegeya 12 x € 50
Overige kosten:
- Maandelijkse toelage voor Apollo, coördinator JF 12 x € 80
- Maandelijkse toelage voor Innocent , medewerker JL &RC 12 x € 40
- Reiskosten voor bezoeken gezinnen, scholen en projecten door Apollo
en door bestuursleden bij bezoek aan Oeganda
- Kosten website, drukwerk, bankkosten (stelpost)
Totale vaste lasten

520
500
600

240
650

960
480
1500
900
€ 11.350

Variabele lasten en wensen, indien het budget toereikend is :
Onderwijs:
Leesbevordering/taalstimulering:
- Leesproject Ndegeya Primary school i.s.m. My Book Buddy

2000

Gezondheidszorg:
- Voor kinderen en de gezinnen muskietennetten
- Opzetten van een gezondheidspost in Ndegeya

150
1200

Ondersteuning lokale initiatieven:
- Jovia financieel ondersteunen bij het opzetten van een groentetuin
- Henry financieel ondersteunen bij runnen van taxionderneming
- Reservering verzoeken van het Star Project

200
200
500

Overige kosten:
- Voor alle kinderen in het programma een paar nieuwe schoenen
- onderhoudswerkzaamheden aan het huis van Apollo
- Incidenteel extra inzet medewerkers (in piekperioden)

300
800
150

Totale variabele lasten
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€ 5500

