STICHTING RENS JOOSEN FOUNDATION JAARVERSLAG 2017
ALGEMEEN
Voorliggend jaarverslag heeE betrekking op het boekjaar 2017
SJchJng Rens Joosen FoundaJon (hierna: RJF) is een zgn. ANBI-instelling, gevesJgd te
Oosterhout. Gedurende het boekjaar 2016 was het bestuur van RJF als volgt samengesteld:
•

- VoorziXer: vacature

•

- InterimvoorziXer: L.J.M. Joosen

•

- Penningmeester/secretaris: vacature;

•

- Uitvoerende bestuurslid: Y.C.A. van der Velde

•

- Bestuurslid communicaJe: A. Meulendijks

DOELSTELLING EN BELEID VAN RJF
“We willen helpen, we kunnen het en gaan het doen ook”. Met dit moXo 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
aidspaJënten en mensen besmet met het HIV-virus. Bijzondere aandacht gaat uit naar
projecten met kinderen.
De sJchJng tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verzamelen van gelden
en bijdragen en het geven van voorlichJng.
BELEID MET BETREKKING TOT HET VRIJ BESTEEDBARE VERMOGEN
Het eigen vermogen van RJF staat in beginsel geheel ten dienste van de doelstelling van de
sJchJng. Om reden van conJnuïteit streeE het sJchJngsbestuur echter naar een
verantwoord buﬀervermogen, teneinde onvoorziene ﬁnanciële omstandigheden het hoofd te
bieden en al te forse ﬂuctuaJes in jaarlijkse projectdonaJes te voorkomen.
VERGADERINGEN
6 maal bestuursvergadering - 1 maal bijeenkomst met het Comité van Aanbeveling - diverse
projectvergaderingen.
DE PROJECTEN: Ndlovu Care Group
In deze kraamkliniek worden moeders met HIV zodanig behandeld dat ze dit virus niet meer
konden overdragen op hun ongeboren kind. Het succes van de kliniek is ook bij de ZuidAfrikaanse overheid niet onopgemerkt gebleven en zij hebben de kliniek overgenomen en
voortgezet.
Nu richten wij ons op het vervolg hiervan: de zelfredzaamheid van deze groep kinderen
bevorderen en dan met name in de leeEijdscategorie 15-25 jaar. Inmiddels zijn wij voor deze
groep jongeren het project Proﬁ’s voor Proﬁ’s gestart. Een groep geselecteerde jongeren
krijgt de kans een opleiding te volgen met een grote kans op een baan, zodat zij zichzelf en
hun familie in onderhoud kunnen voorzien. Deze jongeren worden ondersteund door
ondernemers uit Oosterhout en omgeving, die in de branche werkzaam zijn waarin de
studenten worden opgeleid. Met recht Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen!
St. Joris Huis:
Een opleidings- en trainingsprogramma voor jongvolwassenen met een lichamelijke e/o
verstandelijke beperking. Het opleidings- en trainingsprogramma is gericht op bevordering
van de zelfredzaamheid van de mobiele kinderen, zintuiglijke acJviteiten voor meervoudig
gehandicapte kinderen en op de bevordering van schoolvaardigheden voor kinderen met een
leervermogen. Het St. Joris Huis is een Day Care Centre zullen wij in de toekomst ook
ﬁnancieel blijven ondersteunen.
GIFTEN EN DONATEURS

Naast de betrokkenen hiervoor genoemd dragen een aantal bedrijven, instellingen en
parJculieren de projecten van RJF die zij steunt een warm hart toe. De sJchJng is hun veel
dank verschuldigd.
Wat is er uitgevoerd van de verwachJngen 2016
De ingeslagen weg van 2017 heeE ertoe geleid tot verdere implantaJe van de nieuwe koers
van de SJchJng. Ook in het toekomsJge jaar zullen wij het nieuwe project Proﬁ’s for Proﬁ’s
verder uitbouwen.
Het bestuur van RJF is alle betrokkenen zeer erkentelijk voor hun steun en inzet. Dankzij deze
krijgt het RJF-moXo inhoud: “We willen helpen, we kunnen het en gaan het doen ook”.
Oosterhout, 01-06-2018
SJchJng Rens Joosen FoundaJon namens deze
L.J.M. Joosen, Interim-VoorziXer

