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JAARVERSLAG STICHTING RENS JOOSEN FOUNDATION 
 
 
ALGEMEEN 
Stichting Rens Joosen Foundation (hierna: RJF) is een zgn. ANBI-instelling, 
gevestigd te Oosterhout. Gedurende het boekjaar 2012 was het bestuur van RJF 
als volgt samengesteld: 
-‐ Voorzitter: M.A.C. Valks; 
-‐ Penningmeester: vacature; 
-‐ Secretaris: J.A.M. Geerts; 
-‐ Uitvoerende bestuursleden: Y. van der Velde en R. Joosen. 
 
DOELSTELLING EN BELEID VAN RJF 
“We willen helpen, we kunnen het en gaan het doen ook”. Met dit motto wordt 
in de kern het doel van RJF weergegeven t.w. het ondersteunen van projecten 
die gericht zijn op het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in 
Zuidelijk-Afrika, in het bijzonder aidspatiënten en mensen met het HIV-
virus. Bijzondere aandacht gaat uit naar projecten met kinderen. 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het 
verzamelen van gelden en bijdragen en het geven van voorlichting. 
 
BELEID MET BETREKKING TOT HET VRIJ BESTEEDBARE VERMOGEN 
Het eigen vermogen van RJF staat in beginsel geheel ten dienste van de 
doelstelling van de stichting. Om reden van continuïteit streeft het 
stichtingsbestuur echter naar een verantwoord buffervermogen, teneinde 
onvoorziene financiële omstandigheden het hoofd te bieden en al te forse 
fluctuaties in jaarlijkse projectdonaties te voorkomen. 
 
GANG VAN ZAKEN GEDURENDE 2012 
Gedurende het jaar 2012 heeft RJF diverse activiteiten geïnitieerd teneinde 
gelden in te zamelen, bekendheid te geven aan de doelstellingen van de 
stichting en projecten te ondersteunen. Hierna volgt een overzicht. 
 
RJF-Gala 
Op 15 september 2012 is op initiatief van RJF een indrukwekkend Gala-event 
gehouden in Theater De Bussel te Oosterhout. Het event had betrekking op een 
gala-diner, in welk kader door de stichting opbrengsten zijn gegenereerd 
door verkopen van couverts (à € 250) en tafels (à € 2.500). In totaal zijn 
ca. 150 gasten getuige geweest van een prachtige avond, die bijzonder 
luister werd bijgezet door een lezing van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 
Irene. Het diner, verzorgd door Vermeulen Catering, werd afgewisseld met 
indrukwekkende optredens van het Ndlovu Youth Choir en zangeres Claire 
Johnston.  
In financieel opzicht is het RJF-gala het belangrijkste event geweest in 
2012. Als gevolg van de betrokkenheid van Liberty Foundation en enkele 
privé-sponsoren, die gezamenlijk  rechtstreeks hebben bijgedragen in de 
reiskosten van het koor c.s. en de kosten van de catering, heeft het RJF-
gala circa € 35.000 opgebracht. 
 
RJF-Scholenproject  
Het scholenproject heeft tot doel bekendheid te geven aan de doelstellingen 
van RJF en de projecten die de stichting ondersteunt. In het kader van dit 
doel worden (basis)scholen bezocht in Oosterhout en omgeving. 
In 2012 zijn KBS de Achthoek in Den Hout, OBS de Sterrendonk in Dommelbergen 
(Oosterhout) en de Torenschouw bezocht. Rens en Yvonne hebben hier voor de 
bovenbouw een aantal interactieve presentaties gegeven. Tijdens de 
presentatie is ook telefonisch contact geweest met Hugo Tempelman van de 
Colombine Maternity Clinic. 
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De scholen hebben na de presentatie een inzamelingsactie c.q. sponsorloop 
gehouden voor RJF. De opbrengsten bedroegen € 1.784,09 bij KBS de Achthoek, 
€ 2.500,00 bij OBS de Sterrendonk en € 1762,00 de Torenschouw 
Het scholenproject vormt aldus een structureel fundament voor onze 
doelstellingen, te weten fundraising ten behoeve van onze projecten, alsmede 
bewustwording creëren bij de jeugd, zij zijn tenslotte de beslissers van de 
toekomst.  
Vanaf 2007 is het scholenproject zeer succesvol geweest: het totaal van de 
opbrengsten bedroeg (bedraagt inmiddels) ruim € 24.000,00 
 
Adventsactie/Veiling/Deurcollecte 
Gedurende de adventsactie 2012 hebben de kerken van de Catharina-parochie te 
Oosterhout aandacht gegeven aan RJF en de projecten die de stichting 
ondersteunt. Tijdens lezingen zijn de projecten Sizanani en Colombine 
Maternity Clinic nader toegelicht, mede aan de hand van folder- en 
postermateriaal. De Verrijzeniskerk heeft in 2012 een Veiling en een 
deurcollecte ten behoeve van RJF georganiseerd. 
De opbrengst van de adventscollecte is ten gunste van RJF gekomen en bedroeg 
circa € 1.250,00. De Veiling en Deurcollecte van de Verrijzeniskerk hebben 
circa € 874,00 opgebracht. 
 
Giften en donateurs 
Naast de betrokkenen hiervoor genoemd dragen een aantal bedrijven, 
instellingen en particulieren RJF en de projecten die zij steunt een warm 
hart toe. Zij vormen de vaste kern van donateurs, aan wie de stichting veel 
dank is verschuldigd. 
 
De projecten: Sizanani en Colombine Maternity Clinic 
Het jaar 2012 is in financieel opzicht voor RJF een goed jaar geweest. Dit 
heeft tot gevolg dat geldelijke bijdragen mogelijk zijn geweest aan de twee 
projecten die RJF ondersteunt: Sizanani € 30.000 en Colombine Maternity 
Clinic € 20.000. Een fantastisch resultaat! 
Nadere informatie over beide projecten is te vinden op de website van RJF: 
www.rensjoosenfoundation.nl 
 
 
VERWACHTINGEN 2013 
Met het oog op het zeer intensieve actiejaar 2012, zal gedurende 2013 een 
pas op de plaats worden gemaakt voor wat betreft het RJF-gala-event. De 
focus zal dat jaar meer gericht zijn op het onderhouden van de basis, het 
fundament van RJF, waar die bestaat uit het scholenproject. In dat kader zal 
een geheel nieuwe presentatie worden ontwikkeld, teneinde scholieren op een 
aansprekende en moderne wijze over de RJF-projecten te informeren.  
De activiteiten van het RJF-bestuur zullen vervolgens gericht zijn op het 
onderhouden van contacten met de Catharina-parochie, donateurs en lokaal 
betrokkenen bij de projecten in Zuid Afrika. 
 
Het bestuur van RJF is alle betrokkenen zeer erkentelijk voor hun steun en 
inzet. Dankzij deze steun en inzet krijgt het RJF-motto inhoud: “We willen 
helpen, we kunnen het en gaan het doen ook”. 
 
 
Oosterhout, 4 december 2013 
Stichting Rens Joosen Foundation 
namens deze 
 
 
M.A.C. Valks 
Voorzitter 
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STICHTING RENS JOOSEN FOUNDATION, OOSTERHOUT 
 
1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 
 (na verwerking voorgestelde resultaatbestemming) 
 
 31 december 2012     31 december 2011       
 
ACTIEF 
 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
 
 
Liquide middelen  44.055  59.491 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  _________  _________ 
 
  44.055  59.491 
  _________  _________ 
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 31 december 2012      31 december 2011      
 
PASSIEF 
 
Eigen vermogen 
Stichtingskapitaal p.m.  p.m. 
Overige reserves 44.055  59.491 
 __________  __________ 
  44.055  59.491 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  _________  _________ 
 
  44.055  59.491 
  _________  _________ 
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STICHTING RENS JOOSEN FOUNDATION, OOSTERHOUT 
 
2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 
  
 
 
          2012    2011                 
 
Baten  54.885  57.501 
 
Lasten 
Directe projectkosten 2.948  14.668 
Donaties 50.000  35.000 
Overige lasten 151  27 
 _________  _________ 
 
Som der lasten  53.099  49.695 
  _________  __________ 
 
Bedrijfsresultaat  1.786  7.806 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 409  455 
Rentelasten en soortgelijke kosten 268  133 
 _________  _________ 
  141  322 
  _________  _________ 
 
Saldo exploitatie  1.927  8.128 
  _________  ________ 
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STICHTING RENS JOOSEN FOUNDATION, OOSTERHOUT 
 
3. TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING 
 
3.1 ALGEMEEN 
 
Activiteiten 
De activiteiten van Stichting Rens Joosen Foundation betreffen in hoofdzaak 
het verzamelen van gelden en bijdragen, alsmede het geven van voorlichting, 
met het doel projecten te ondersteunen die gericht zijn op het verbeteren 
van de leefomstandigheden van mensen in Zuidelijk-afrika. 
 
 
3.2 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT 
 
VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR 
 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn 
ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaand jaar. Teneinde het inzicht 
te verbeteren is de rubricering van posten in de staat van baten en lasten 
enigszins gewijzigd; de vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast. 
 
TOEGEPASTE PRIJSGRONDSLAGEN 
 
Algemeen 
De jaarrekening van Stichting Rens Joosen Foundation is opgesteld op basis 
van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, in 
het bijzonder de richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven. 
Voor zover niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op 
nominale waarde. Indien dit noodzakelijk is wordt een waardecorrectie in 
verband met dubieuze vorderingen in mindering gebracht. 
 
 
RESULTAATBEPALING 
 
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en de kosten en 
andere lasten over het jaar.  
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend 
aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een 
bestendige gedragslijn gevolgd. 
Resultaten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; 
verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 
 
Baten 
Onder baten wordt verstaan de opbrengst van geldinzamelingsacties, giften en 
donaties. 
 
Lasten 
De kosten en andere lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben en worden bepaald op historische basis. 
 
Belastingen 
Stichting Rens Joosen Foundation beschikt over de zgn. ANBI-status; de 
stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.  
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3.3 TOELICHTING OP POSTEN VAN DE BALANS 
 
 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
  31 decem- 31 decem-  
  ber 2012   ber 2011    
Liquide middelen 
Rabobank, rekening-courant 13.329 9.806 
Rabobank, spaarrekening 28.130 41.000 
Banque Artesia, rekening-courant 1.636 8.038 
Banque Artesia, spaarrekening 960 647 
 _________ _________ 
 
 44.055 59.491 
 _________ _________ 
EIGEN VERMOGEN 
 
Stichtingskapitaal 
Het bij oprichting van Stichting Rens Joosen Foundation gestort kapitaal 
bedraagt p.m. In 2012 vonden geen mutaties plaats. 
 
    2012 2011    
Overige reserves 
Stand per 1 januari 59.491 51.363 
Nagekomen correcties voorgaande jaren -17.363 - 
Saldo exploitatie 1.927 8.128 
 _________ _________ 
 
Stand per 31 december 44.055 59.491 
 _________ _________ 
 
De post nagekomen correcties voorgaande jaren heeft in hoofdzaak betrekking 
op nagekomen kosten van in voorgaand jaar afgesloten projecten. 
 
 
 
 
3.4 TOELICHTING OP POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
     2012 2011 
BATEN   
 
RJF-Gala 38.226 51.641 
RJF-Scholenproject 11.167 p.m. 
Giften  4.457 5.210 
Donateurs 1.035 650 
  _________ _________ 
 
  54.885 57.501 
  _________ _________ 
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     2012 2011 
LASTEN 
 
Directe projectkosten 
Accommodatie- en theaterkosten - 14.668 
Verblijfkosten Ndlovu Youth Choir 2.948 - 
  _________ _________ 
 
  2.948 14.668 
  _________ _________ 
 
Donaties 
Sizanani Children’s Home 30.000 - 
Colombine Maternity Clinic 20.000 35.000 
  _________ _________ 
 
  50.000 35.000 
  _________ _________ 
 
Overige lasten 
Promotie- en publiciteitskosten 127 - 
Verplichte inschrijvingen 24 27 
  _________ _________ 
 
  151 27 
  _________ _________ 
 
 
 
RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN          
 
Rente spaarrekeningen c.s. 409 455 
  _________ _________ 
 
RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN          
 
Bankrente en -kosten 268 133 
  _________ _________ 
 
 
OVERIGE INFORMATIE   
 
Werknemers 
Gedurende 2012 had de stichting geen werknemers in dienst (2011: idem). 
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ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING 
 
Oosterhout, 4 december 2013 
Stichting Rens Joosen Foundation 
namens deze 
 
 
 
M.A.C. Valks                            J.A.M. Geerts 
Voorzitter                              Secretaris  
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OVERIGE GEGEVENS 
 
 
BESTEMMING EXPLOITATIESALDO 2011 
 
Conform besluit van het bestuur van de stichting is het positief 
exploitatiesaldo over 2011 toegevoegd aan de overige reserves. 
 
 
 
VOORSTEL BESTEMMING EXPLOITATIESALDO 2012 
 
Vooruitlopend op een daartoe te nemen besluit door het bestuur van de 
stichting is het positief exploitatiesaldo over 2012 ad € 1.927 toegevoegd 
aan de overige reserves.  
 
 
 
 
 
 
 
 


