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1. Missie en doelstelling
1.1 Missie
In 2015 kwam Johnny Doodle voor het eerst in aanraking met de situatie van cacaoboeren in Ghana.
We hebben toen voor het eerst de problemen van de lokale gemeenschap met eigen ogen kunnen
zien. De leefomstandigheden zijn erg armoedig, men moet lang lopen voor vers water, er is behoefte
aan onderwijs voor de kinderen et cetera. Ook heeft men grote moeite met omgaan met geld. In de
periode direct na de oogst is er geld, maar dit gaat snel op aan onnodige zaken. Hierdoor hebben de
gezinnen van de cacaoboeren een groot deel van het jaar een zeer armoedig bestaan. En er is weinig
vooruitzicht op een beter leven.
Vanuit dit inzicht is begin 2017 de Stichting Johnny Doodle Foundation opgericht.
De missie van de Johnny Doodle Foundation is:

Het verbeteren van de werk- en leefsituatie van cacaoboeren en hun families in Ghana.
1.2 Doelstelling
De Johnny Doodle Foundation heeft als doelstelling het opzetten, ontwikkelen en ondersteunen van
maatschappelijke en sociale projecten in Ghana, met name ter bevordering, verbetering en
ondersteuning van het welzijn van de cacaoboeren in Bonso Nkwanta.
De Johnny Doodle Foundation staat voor persoonlijk contact en transparantie. Wij vinden het
belangrijk om persoonlijk contact met de boeren en hun gezinnen op te bouwen en de lokale
gemeenschap verder te helpen. Dit betekent dat wij niet alleen financiële ondersteuning bieden,
maar daadwerkelijk zorgen dat belangrijke projecten worden uitgevoerd en afgemaakt. Het Johnny
team brengt minimaal eenmaal per jaar een bezoek aan de cacaoboeren.

1.3 Ambities
In 2016 en 2017 heeft de focus gelegen op het leveren van een aantal elementaire zaken die de
boeren nodig hebben om hun werkzaamheden op de plantage beter te kunnen uitvoeren. Er is een
groot aantal machetes, kruiwagens en rubberen laarzen geleverd. Daarnaast is geïnvesteerd in
kleding, petten en voetballen voor de kinderen van het dorp.
De kruiwagens zijn bedoeld om de boeren de cacaobonen niet meer op hun hoofd te hoeven laten
dragen. De rubberen laarzen zijn ter bescherming tegen ongedierte en slangen. En de machetes voor
het makkelijker afhakken van de cacaovruchten. Naast deze handige benodigdheden zijn er ook
petten en kleding gebracht die als werkkleding dienen.
In de planperiode 2018 – 2020 worden de ambities uitgebreid, zoals hieronder weergegeven:
1. Een waterput in Bonsu Nkwanta
2. Een opslagplaats voor cacaobonen
3. Een school voor de kinderen van Bonsu Nkwanta

Deze ambities worden in de paragraaf “projecten” toegelicht.
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Transparante communicatie
De Johnny Doodle Foundation vindt het belangrijk om donateurs en sympathisanten op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen en successen die worden bereikt. Daarom zijn de resultaten van de
projecten die samen met de cacaoboeren worden gerealiseerd terug te vinden aan de binnenkant
van de chocoladewikkels.
Zodra het team in Ghana is geweest om een project uit te voeren, zal de fotografie aan de
binnenkant van de wikkels veranderen. Zo kan iedereen altijd zien waar het geld naar toe gaat. Ook
kunnen de persoonlijke verhalen van het team worden teruglezen onder het kopje ‘blog’.

2. Projecten
In de periode 2018 – 2020 wordt een drietal belangrijke projecten gepland. De lokale bevolking zal
intensief betrokken worden bij deze projecten.

2.1 Het bouwen van waterputten in Bonsu Nkwanta
De Johnny Doodle Foundation wil graag een steentje bijdragen aan het oplossen van het gebrek aan
schoon drinkwater in Ghana. Het bouwen van waterputten in Bonsu Nkwanta staat dan ook hoog op
de prioriteitenlijst. Dit project zal worden uitgevoerd met de inwoners van het dorp. Deze mensen
zullen volledig betrokken worden bij de bouw en het onderhouden van de waterputten. Hierdoor kan
dit project ook op lange termijn worden voortgezet en wordt de werkgelegenheid vergroot.
Door waterputten te bouwen met schoon drinkwater, wordt het risico op ziekte en overlijden
verlaagd. Op dit moment wordt er al hard gewerkt aan de voorbereidingen.
Verwachte kosten
Verwachte realisatie

: € 40.000 - € 60.000
: 2018

2.2 Het bouwen van een opslagplaats voor cacaobonen
Momenteel worden de cacaobonen in Ghana buiten op het land opgeslagen. Door het tropische
klimaat van het land kan het regenseizoen soms wel vijf maanden duren. Tijdens deze periode kan er
soms wel 200 tot 250 millimeter regen vallen, wat schadelijk is voor de cacaobonen. De cacaobonen
dienen namelijk droog te zijn om verwerkt te kunnen worden tot chocolade.
In de toekomst wil de Johnny Doodle Foundation de boeren graag bijstaan door middel van het
bouwen van een veilige opslagplaats voor de cacaobonen. Door een opslagplaats te creëren, wordt
het risico op een mislukte oogst verlaagd.
Verwachte kosten
Verwachte realisatie
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: € 65.000 - € 85.000
: 2019

2.3 Het bouwen van een school in Bonsu Nkwanta
In Afrika kunnen heel veel kinderen niet naar school. De afstand naar school is meestal erg groot en
leraren hebben vaak geen lesmateriaal om goed les te kunnen geven. Dit is ook in Bonsu Nkwanta en
dorpen in de buurt het geval. Tijdens de gesprekken met de boeren in 2015 kwam naar voren dat een
school voor hun kinderen een grote wens is. Helaas hebben de mensen in het dorpje Bonsu Nkwanta
geen middelen of mankracht om een school te bouwen. De Foundation vindt scholing belangrijk voor
de ontwikkeling van de lokale gemeenschap en wil daarom ondersteunen bij het bouwen van een
school.
Naast het bouwen van een school is het belangrijk dat er goed onderwijs gegeven kan worden en er
lesmateriaal beschikbaar is. Leraren zullen dan ook opgeleid moeten worden en er zal een leraren
verblijf gebouwd worden waar ze kunnen overnachten. Daarnaast zal er een bijdrage geleverd
worden aan goed lesmateriaal.
De plaatselijke bevolking zal bij dit project worden betrokken. Loyaliteit en maximale inzet van de
bevolking is erg belangrijk om dit project ook op lange termijn te doen slagen.
Verwachte kosten
Verwachte realisatie

: € 100.000 - € 200.000
: 2020

3. Fondsenwerving
De Johnny Doodle Foundation is opgericht door de mensen achter het merk Johnny Doodle (een
handelsnaam van Candy Store B.V.). The Candy Store vindt het belangrijk om een duurzame bijdrage
te leveren aan het welzijn van cacaoboeren in Ghana en heeft aangegeven jaarlijks een gift te willen
doen aan de Johnny Doodle Foundation ter grootte van maximaal 3% van zijn omzet in Johnny
Doodle chocoladerepen.
Deze toezegging is vastgelegd in een langjarige overeenkomst. Hiermee is Candy Store B.V.
vooralsnog de belangrijkste sponsor van de Foundation.
Hoe succesvoller Johnny Doodle is hoe meer budget er beschikbaar is voor de Foundation om
projecten te realiseren. Johnny Doodle gebruikt op dit moment zowel online als offline kanalen en
marketing om de verkoop van chocoladerepen te bevorderen.
Daarnaast zal de Foundation op zoek gaan naar andere donateurs. Via de website van de Johnny
Doodle Foundation (www.johnnydoodlefoundation.com) zal het in de loop van 2018 mogelijk
worden om geld te doneren aan de Foundation.
De Johnny Doodle Foundation kan kosteloos gebruik maken van de marketing expertise van Candy
Store om meer donateurs aan te trekken.
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4. Financiën
De Johnny Doodle Foundation is een stichting en heeft geen winstoogmerk. Het doel is om meer dan
90% van de ontvangen giften effectief te besteden aan projecten. De kosten zullen tot het minimaal
noodzakelijke worden beperkt.

4.1 Terugblik
In 2017 is in totaal € 69.372 aan giften ontvangen. De uitgaven bedroegen € 9.973, waarvan het
grootste deel (€ 5.972) is besteed aan de ontwikkeling van de website. Daarnaast is € 3.615 besteed
aan onderzoekskosten in Ghana ten behoeve van het waterputproject dat in 2018 zal worden
uitgevoerd.

4.2 Begroting 2018 - 2020
Hieronder is een cijfermatig overzicht weergegeven over de periode 2018 -2020. Aan het begin van
de planperiode bedraagt het vermogen van de Foundation € 59.399.

Verwachte inkomsten
Verwachte uitgaven aan projecten
Overige kosten
Reserveringen

2018
€ 130.000
€ 60.000
€ 10.000
€ 60.000

2019
€ 170.000
€ 85.000
€ 10.000
€ 75.000

2020
€ 225.000
€ 200.000
€ 10.000
€ 15.000

4.3 Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader
van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits duidelijk onderbouwd en niet
bovenmatig. Onkosten en vergoedingen moeten door het bestuur worden goedgekeurd met een
meerderheid van stemmen. De Foundation heeft geen personeel in dienst.

4.4 Financiële risico’s
Het bestuur heeft maatregelen genomen om financiële risico’s te beperken. Zo is vastgelegd bij de
Kamer van Koophandel dat bestuursleden alleen gezamenlijk bevoegd zijn om namens de Foundation
op te treden en overeenkomsten aan te gaan.
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de Foundation. Uitbetalingen aan
projecten kunnen slechts plaatsvinden na een besluit van het bestuur. Hiervoor is een meerderheid
van stemmen noodzakelijk. Besluiten van het bestuur worden altijd vastgelegd.
Naast de penningmeester heeft ook de voorzitter toegang tot de bankrekening, zodat deze te allen
tijde controle kan uitoefenen.
Het bestuur realiseert zich dat de normen en waarden in Ghana anders zijn dan in Nederland.
Corruptie en verduistering van gelden komen helaas regelmatig voor. Voordat het bestuur besluit om
goedkeuring te geven aan een project zullen altijd de financiële risico’s in kaart worden gebracht en
zal worden aangegeven welke maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de financiële
middelen ook daadwerkelijk op de gewenste plaats terecht komen. De Foundation maakt geen
financiële bijdragen over aan individuen.
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5. Overzicht gegevens
De Stichting Johnny Doodle Foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
onder nummer 67735657
Hoofdvestiging adres:
Stichting Johnny Doodle Foundation
Boonsweg 85
3274 LH Heinenoord
Het bestuur bestaat uit:
De heer drs. E.P. Paardekooper (Voorzitter)
De heer R.G. den Otter (Secretaris)
Mevrouw M.H.D. Scholten (Penningmeester)
Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Foundation is: 857154473
Het bankrekeningnummer van de Foundation is IBAN: NL12ABNA0555271218
Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden
gedownload, zie www.johnnydoodlefoundation.com
Contacten met de Foundation verlopen via info@johnnydoodlefoundation.com
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