STICHTING RENS JOOSEN FOUNDATION JAARVERSLAG 2015
ALGEMEEN
Voorliggend jaarverslag heeft betrekking op het boekjaar 2015
Stichting Rens Joosen Foundation (hierna: RJF) is een zgn. ANBI-instelling, gevestigd te Oosterhout.
Gedurende het boekjaar 2015 was het bestuur van RJF als volgt samengesteld:
•
•
•
•

-

Voorzitter: M.A.C. Valks;
Penningmeester/secretaris: vacature;
Uitvoerende bestuursleden: Y.C.A. van der Velde en L.J.M. Joosen.
Adviseur communicatie A. Meulendijks

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 besmet
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.
VERGADERINGEN
4 maal bestuursvergadering-1 maal bijeenkomst met het Comité van Aanbeveling-diverse
projectvergaderingen.
GANG VAN ZAKEN GEDURENDE 2015
De activiteiten van het RJF-bestuur zijn vervolgens gericht geweest op het onderhouden van contacten
met donateurs en lokaal betrokkenen bij de projecten in Zuid-Afrika.
In april 2015 heeft RJF de Oosterhoutse gemeenschap verrast met een optreden van het Ndlovu Youth
Choir in de Basiliek St. Jan. Dit optreden is een geschenk geweest aan de inwoners van de gemeente
Oosterhout. De Basiliek was gratis ter beschikking gesteld. Door het enthousiasme van het koor zijn er
nog vele giften gestort.
Actie Kerstmarkt Catharina-parochie
Tijdens de Kinderkerstmarkt in samenwerking met de Catharinaparochie is een bedrag van € 1.007,35
opgehaald ten behoeve van onze Foundation. Dank aan alle betrokkenen en bezoekers hiervoor!

OOSTERHOUT BEKENT KLEUR Op 21 juni vond in het Winkelcentrum Zuiderhout "Oosterhout bekent
Kleur" plaats, een Multi Culturele Markt. Het doel is om mensen kennis te laten maken met de diverse
culturen die in Oosterhout samenleven. Kennisnemen van elkaars cultuur schept begrip voor de ander

en dat uit zich in respect en verbondenheid. De Multiculturele Markt is een uitstekend middel omdat
te versterken. Uiteraard was de Rens Joosen Foundation ook aanwezig met een stand.
DE PROJECTEN: Sizanani en Ndlovu Care Group
De afgelopen jaren heeft de RJF met name de Kraamkliniek van de Ndlovu Care Group (NCG)
ondersteund. Inmiddels heeft de Zuid-Afrikaanse Overheid ook het belang van de werkwijze van deze
Kraamkliniek onderkend. Dit heeft ertoe geleid dat de Overheid (grotendeels) de kosten van de
medicijnen financiert. Met deze medicijnen kunnen ongeboren kinderen, met een moeder
geïnfecteerd met het HIV-virus, AIDS-vrij ter wereld komen.
St. Joris huis:
Een opleidings- en trainingsprogramma voor jongvolwassenen met een lichamelijke e/o verstandelijke
beperking.
Het huidige St. Joris Huis was te klein en onvoldoende ingericht om het beoogde aantal van 10-15
kinderen te kunnen begeleiden. Daarom is het St. Joris Huis verbouwd moeten worden om als Day
Care Centre te kunnen functioneren. De totale kosten € 35.000,00 werden gefinancierd door de RJF.
Voor de financiering van de andere Day Care Centres en Family Homes lopen aanvragen bij andere
partijen. Het opleidings- en trainingsprogramma is gericht op bevordering van de zelfredzaamheid van
de mobiele kinderen, zintuiglijke activiteiten voor meervoudig gehandicapte kinderen en op de
bevordering van schoolvaardigheden voor kinderen met een leervermogen.
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.
VERWACHTINGEN 2016
Het jaar 2016 zal voor namelijk besteed worden aan en over de toekomst van RJF.
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, 01-06-2016
Stichting Rens Joosen Foundation namens deze
M.A.C. Valks Voorzitter

