Financieel jaarverslag 2018
Naam
RSIN / fiscaal nummer
ANBI-status
Adres
Telefoon
E-mailadres
KvK nummer
IBAN nummer

: Stichting Red Road Foundation
: 8577.55.778
: per 5 juli 2017
: Akkerwal 17, 6017 AW Thorn
: 06 54 612 667
: info@redroadfoundation.com
: 69152748
: NL10 RABO 0322 7388 57

In 2018 bestond het bestuur uit de volgende personen:
•
•
•
•
•

Kim Deneer-Adriaans (voorzitter);
Fraukje van Lieshout (secretaris);
Lars Deneer (penningmeester);
Esther Nijessen (algemeen bestuurslid);
Ruud Corstjens (algemeen bestuurslid).

Red Road Foundation heeft in 2018 een drietal programma’s uitgevoerd:
•

•

•

Het leerlingenprogramma in Masaka regio (afgerond in november 2018)
De kosten van dit programma zijn volledig in 2018 verantwoord en deels gefinancierd met
donaties die reeds in 2017 zijn ontvangen.
Het mentorprogramma Youth Enterprise (gestart in oktober 2018 en geplande afronding in
september 2019)
De kosten van het volledige programma zijn in 2018 verantwoord en gefinancierd met
donaties die in 2018 zijn ontvangen.
Jjongoza Coffee Farmers Cooperative Society (start in april 2018)
De kosten bestaan voornamelijk uit consultancy kosten en een beperkte bijdrage aan de
management kosten van de coöperatie. Verder is er ten behoeve van de promotie van de
coöperatie een video gemaakt door een Oegandese video producent.

Naast de kosten van de programma’s heeft de stichting overheadkosten gemaakt voor haar website,
bankkosten en is er voor promotionele en fundraising doeleinden een video gemaakt over
ondernemerschap in Oeganda (eveneens door een Oegandese video producent).
Van de totale uitgaven in 2018 is 98,65% uitgegeven in Oeganda aan Oegandese organisaties of
privépersonen ten behoeve van de drie programma’s. De bestuursleden hebben geen bezoldigingen
ontvangen en hebben een tweetal reizen naar Oeganda volledig in privé betaald.

Resultatenrekening RRF 2018

Euro's

Opbrengsten
Schenkingen bedrijven
Subsidies
Donaties particulieren
Totaal

10.148,76
600,00
6.616,85
17.365,61

Programmakosten
Leerlingenprogramma Masaka regio
Mentorpogramma Youth Enterprise
Jjongoza Coffee Farmers Cooperative Society
Totaal

9.639,13
7.234,00
3.187,42
20.060,55

Overhead
Kosten website
Branding video's
Bankkosten
Totaal

148,76
1.031,94
140,31
1.321,01

Resultaat (winst)

-4.015,95

Balans RRF 2018

Euro's

Bezittingen
Rabobank
Vorderingen
Totale bezittingen

3.966,82
-

Schulden
Leningen
Nog te betalen
Totale schulden

3.687,88
3.687,88

Eigen vermogen

1.168,94

