Financieel jaarverslag 2019
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Stichting Shout for Joy
NL44 RABO 0115 3695 11
8201 72 169
24448137

Financiele visie
Marieke en Gentil geven concreet invulling aan de doelstelling van de stichting Shout for Joy in
Burundi. De stichting is afhankelijk van giften en heeft momenteel geen andere bron van inkomsten.
Indien u hun werkzaamheden met de straatkinderen in Burundi een warm hart toedraagt, kunt u
een gift overmaken naar de stichting. Hierbij kunt u kiezen om specifiek Marieke en Gentil (Shout
for Joy) of het kinderopvanghuis Embrace te sponseren door dit aan te geven bij uw overboeking.
Indien dit niet specifiek is aangegeven, zal uw gift naar Shout for Joy gaan. Marieke en Gentil hebben
dan de volmacht het geschonken bedrag te besteden aan de dingen die op dat moment het hardst
nodig zijn. Uitgaven boven de € 500,00 per keer worden altijd overlegd met het bestuur van de
stichting. Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting en zullen verantwoordelijk besteed worden.

Belonigsbeleid
Bestuursleden krijgen geen beloning of kostenvergoeding voor hun werkzaamheden.
Marieke en Gentil worden voorzien in hun levensonderhoud vanuit de giften aan de stichting Shout
for Joy. Het opvanghuis Embrace Kids heeft vijf lokale medewerkers die een vergoeding krijgen voor
hun diensten.

Jaarverslag 2019
Hieronder vindt u het jaarverslag van 2019. Uit dit jaarverslag kunt u opmaken dat alle sponsorgelden direct besteed worden aan het welzijn van de 22 Embrace kinderen en het levensonderhoud
van Marieke en Gentil.
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Jaarverslag 2019
Als bestuur van de stichting Shout for Joy en het daaraan gekoppelde Embrace Kids hebben wij in
2019 de volgende activiteiten uitgevoerd ter ondersteuning van Marieke, Gentil en hun kinderwerk
in Burundi.

Bespreking TFC
Het bestuur in Nederland houdt iedere acht weken een bespreking waarbij er via een skype
verbinding contact is met Marieke die in Burundi verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur.
Tijdens deze bespreking worden alle relevante zaken aangaande het kinderopvanghuis, Marieke

en Gentil hun persoonlijke situatie en de te nemen acties door de Thuis Front Commissie (TFC),
besproken. Van de besprekingen worden notulen bijgehouden. De besprekingen worden afgesloten
met gebed daar wij als bestuur geloven dat God ons werk mogelijk maakt.

Informatie voorziening
Om alle sponsoren op de hoogte te houden, wordt er regelmatig een nieuwsbrief opgesteld door
Marieke en via de mail verstuurd. Tevens wordt er met enige regelmaat verslag gedaan over de
gang van zaken, ondersteund met het tonen van foto's, in de bijeenkomsten van gemeente LEEF!
Via de website en eventuele persoonlijke benadering van de bestuursleden kan men ook
informatie inwinnen.

Bezoek gelieerde gemeenten
Het werk van Marieke en Gentil wordt ondersteund door de Evangelische gemeente LEEF! uit
Sliedrecht en de Hervormde gemeente uit Babylonienbroek. In 2019 zijn Marieke en Gentil niet in
Nederland geweest. Zij hopen medio april-mei 2020 wel naar Nederland te komen. Als dit lukt
worden beide gemeenten zeker weer bezocht om verslag te doen over de voortgang van hun werk.
In beide gemeenten wordt het werk van Marieke ondersteund met gebed.

Bijzondere sponsor evenementen
Nieuwjaarsduik LEEF!: Sponsoractie die opgezet is door de jeugd uit de gemeente.
Speciale collecte Hervormde gemeente Babylonienbroek.
Ondersteuning vanuit stichting Brood voor Weeskinderen.
Organiseren van Handletterworkshops door L. Blokland.
22 cent actie: Oproep via whats-app tot sponsoring van de 22 kinderen met 1 cent per dag.
Kledingbeurs LEEF!: Tweedehands kleding verkoop, georganiseerd door vrijwilligster.
Kringloopwinkel Sliedrecht: Gift voor aanschaf van Solar-lampen
Muzieklessen sponsoring: Als gevolg van de 22 cent actie een speciale gift voor het aanschaffen
van muziekinstrumenten en het volgen van muziek en danslessen.
Kerst op Straat LEEF!: Extra collecte (oproep tot doen van een gift)

Financiele administratie
Net als in voorgaande jaren hebben donateurs en sponsoren in 2019 vele giften gedaan waardoor
de exploitatie van de stichting Shout for Joy en het daaraan gekoppelde kinderopvanghuis
Embrace Kids in Burundi mogelijk is gemaakt. Van het ontvangen geld worden alle kosten zoals
huur, scholing, kleding, voeding, medische kosten, vervoer van zowel Marieke & Gentil als van de
Embrace Kids betaald. De ontvangsten en uitgaven zijn verantwoord in onderstaande boekhouding.
Als stichting hebben wij de verantwoordelijkheid om op een goede en verantwoorde manier om te
gaan met de beschikbaar gestelde financiele middelen. Om alle sponsoren inzicht te geven in de
bestedingswijze van de giften is hierna een overzicht van het vermogensbeheer over 2019
weergegeven.

Vermogen
Bankrekening
Toename vermogen

€
€

Financiele verantwoording 2019
Shout for Joy & Embrace Kids
31-12-2019
31-12-2018
11,960.42 €
999.08

Financiele verantwoording 2019
Shout for Joy & Embrace Kids
Inkomsten
Uitgaven
Inkomsten / Uitgaven
Algemene giften*
€
34,349.96
Specifieke giften / uitgaven**
€
5,070.00 €
Vergoeding Goudse verzekering
€
Opbrengsten activiteiten
€
3,493.53
Medische kosten NL
€
Reiskosten (ticket nederland)
€
EZA verzekeringen
€
Kosten Rabobankrekening
€
Pinbetalingen NL
€
Ontvangen contanten / Cashopname
€
401.06 €
Overboekingen Shout for Joy
€
Overboekingen Embrace Kids
€
Totaal
€
43,314.55 €
Over- te kort
€
999.08
* Algemene giften zijn de verkregen inkomsten uit eenmalige of periodieke donaties.
** Specifieke giften zijn de verkregen inkomsten met een gericht omschreven doel.

10,961.34

3,625.00

2,682.24
151.33
556.90
4,900.00
12,600.00
17,800.00
42,315.47

