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 1.Algemeen jaarverslag 2017.

 1.1. Terugblik.

Met netwerken zijn wij als FFABW dit jaar begonnen, door aanwezig te zijn op de 
nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Almere. Netwerken is een proces waarbij 
geduld moet worden beoefend en mogelijke resultaten pas merkbaar zijn op de 
lange termijn.

Het afgelopen jaar heeft ons FabLab nog meer zijn vorm gekregen.
Apparatuur is geïnstalleerd zoals: een 3D-printer (in bruikleen van Ludo Thijssen),
een draadsnijder (in bruikleen van Atelier DUTCH b.v.), diverse 
computeropstellingen voor het aansturen van de 3D-printer en opstellingen om te 
kunnen tekenen in 3D (in bruikleen van Francois Le Roy & Michiel Dieben).
Verder hebben wij oude computers ontvangen van de organisatie “de Schoor” uit 
Almere.  
Wij hebben gewerkt aan de eerste en tweede algen-kweek-unit. Tevens hebben 
wij gebouwd aan een groter model 3D-printer, voor het printen met klei.

Het bestuur heeft iedere 14 dagen vergaderd, (met uitzondering van de 
vakantieperiodes).

Met de heer M. Breemhaar, eigenaar van de hal, is overeengekomen dat de 
FFABW gratis gehuisvest mag blijven tot en met juni 2017.
Daarna dient huur betaald te worden, per kwartaal vooruit.
Zulks heeft ook plaatsgevonden. 
Met veel moeite en financieel sprokkelen wordt drie maandelijks de huur voldaan.
 
De ingediende ANBI aanvraag is vanaf 10 maart 2017 goedgekeurd. 
Wij voldoen aan de regels van ANBI te weten:

a. FFABW houdt zich bezig met het ontwikkelen van milieuvriendelijke energie 
producerende en energie besparende apparaten en systemen onder vrije Open 
Source licenties;
b. FFABW zorgt voor het opstellen van een standaard om deze apparaten en 
systemen veilig te maken en te gebruiken;
c. FFABW  draagt de opgedane van kennis uit via internet;
d. FFABW draagt zorg voor erkenning van de bedenkers en ontwikkelaars van 
deze apparaten en systemen, en wel in de ruimste zin van het woord.

Dit jaar is het bestuur versterkt met mevrouw Paulami Sen. 
paulami.sen@gmail.com.

Gezocht is naar stagiaires die ons team willen komen versterken. 
Afgelopen jaar zijn er twee vrijwilligers toegetreden, de heer B. Mirasam en de 
heer P. Kramer.
Zij hebben zich bezig gehouden met het leren van 3D tekenen en 3D printen.

Verder zijn diverse middelbare en hoge scholen benaderd.

Tot ons genoegen is er een contact tot stand gekomen met de Scholen 
Gemeenschap van Helen Parkhurst in Almere. 
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Dit jaar zijn we ons verder gaan verdiepen in hoe we ons aan de buitenwereld 
kunnen presenteren als stichting en met ons FabLab. De ontplooiing heeft in 2017
een aanvang genomen.
Het FabLab is voor de FFABW een middel om onze de doelen te bereiken, maar 
kan mogelijk ook gebruikt worden voor financiële dekking van de 
stichtingsuitgaven.

Vooralsnog is eerst gezocht naar andere bronnen, zoals Fondsen en Crowdfunding,
organisaties, die het doel van de FFABW kunnen onderschrijven. 

Contact is gelegd met plaatselijke organisaties en groen-groepen, zoals de 
Almeerse Cultuurraad. Deze is bereid ons te helpen, alleen dienen wij zelf 50 % 
van het benodigde kapitaal in te brengen. Wat tot nu toe voor ons onmogelijk is.

Per e-mail is contact gezocht met de staatssecretaris van milieu.
Deze heeft ons doorverwezen naar de heer M. Tak, die ons op zijn buurt heeft 
doorverwezen naar de heer Helders van het Ministerie van Economische zaken. 

Contact is gezocht met het FabLab in Dronten, tot nu toe zonder uitgesproken 
resultaat. In het afgelopen jaar heeft Atelier DUTCH bv. zich in de hal gehuisvest.
Wij zijn met hen gekomen tot enige samenwerking op gebied van 3D Printen.
Er heeft een promotieavond plaatsgevonden onder bouwkundigen. 

In het kader van het netwerken heeft het bestuur een bezoek gebracht aan een 
FabLab in Rotterdam, waar men van plan is om een vinding voor het maken van 
tegels van kunststof ook, onder Open Source licentie, op de markt te brengen.

Contact is gelegd met de organisatie “Tech Soup”, een organisatie die faciliteiten   
aan verenigingen en stichtingen verzorgt, zowel gratis als tegen gereduceerd   
tarief.

Veel is er in het afgelopen jaar gewerkt met het 3D tekenprogramma “Blender”, 
dat tevens Open Source is. Blender is een zeer geschikt programma om 
onderdelen, voor onze te ontwikkelen apparaten, mee te tekenen.

Een Crowdfunding Actie is in samenwerking met de organisatie  “Voor je Buurt” 
gestart in oktober 2017, maar dit heeft niet het succes gekregen dat was 
verondersteld.

Ernstig werd ons bestuur getroffen door het uitvallen van ons bestuurslid 
mevrouw Marguerite Gootjes. Door de ernst van haar ziekte kon zij, een lange 
periode, minder effectief functioneren.

Van het bestuurslid, de heer Samir Admo, hebben wij afscheid moeten nemen.
In deze lacune is nog niet voorzien.
Naarstig zullen wij in 2018 op zoek gaan naar versterking van het bestuursteam.

In de hal waar wij zijn gevestigd, werden enkele Open Dagen gepland.
Hier hebben wij als FFABW dankbaar gebruik van gemaakt, vooral om onze 
naamsbekendheid te vergroten.
Deze dagen zijn met perspublicaties ondersteund.
Artikelen over onze activiteiten verschenen in de plaatselijke pers; in de bladen:
“Almere deze week”en “de Havenaar.”
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 2.Samenvatting over 2017

• Het aanvankelijke bestuur is versterkt met een nieuw bestuurslid;
mevrouw. Paulami Sen.

• De locatie is verzekerd tot eind 2017.
• De gewijzigde en aangepaste website is voor 90 % gereed.
• De samenwerking met Helen Parkhurst wordt in 2018 verder uitgewerkt.
• De 3D printer werkt en vervaardigt reeds onderdelen voor het algen-kweek-

unit- project.
• Het is nog niet gelukt om ons van financiële steun te verzekeren.
• Veel is gedaan aan het verspreiden van onze boodschap en om mensen 

daarvoor te interesseren.

 3.Het huidige bestuur

Het huidige bestuur bestaat nu uit bouwkundigen in al hun facetten:

• De heer Gabriël Bassant; bouwkundige, beton- en staalconstructeur. Hij heeft 
de functie van voorzitter en is belast met de organisatie en beheer van de 
kwaliteit.

• De heer Ludo Thijssen; bouwkundige en initiatiefnemer. Hij heeft kennis van 3D
tekenen en printen in al zijn facetten. Hij heeft de functie van penningmeester. 
Plaatsvervangend secretaris.

• Mevrouw Marguerite Gootjes; bouwkundige, technisch gebouwbeheer.
Zij was belast met administratieve taken en plaatsvervangend secretaris en 
bood ondersteuning in taal en public relation tot aan haar ziekte.

• Mevrouw Paulami Sen heeft de functie relatiebeheer buitenland en webdesigner.
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 4.Financieel jaar verslag 2017

 4.1. Financiële verantwoording van de stichting Foundation For A 
Better World.

In 2017 heeft stichting Foundation For A Better World de ANBI status verkregen. 
Vanaf dat moment zijn er sponsors en donateurs voor de financiële dekking van 
de kosten van de FFABW gezocht. Bij het werven van fondsen ondervonden we 
verschillende problemen. 
Het belangrijkste probleem: 
Het was en is zeer moeilijk om het positieve effect op het milieu, van onder vrije 
Open Source ontwikkelde apparaten, duidelijk te maken.
Op kleine schaal is dit al wel gelukt en hebben we enkele donateurs die, met hun 
donaties, iets meer dan de vaste lasten dekken. Daardoor hebben we al enige 
ontwikkelingen en onderzoek, zoals de algenkweek-testunit en het eerste type 
zonnelei, kunnen starten. 
Het verkrijgen van een vaste subsidie is nog niet gelukt, met name omdat we 
geen winst beogende onderneming zijn en het doel van de FFABW nog 
onvoldoende overkomt. Het bestuur laat zich hierdoor niet tegenhouden en zal 
zich voortdurend inzetten om de gestelde doelen te bereiken, omdat zij ervan 
overtuigd zijn dat, de onder Open Source licenties, ontwikkelde apparaten 
milieuvriendelijker en duurzamer zijn dan, de meeste, met winstdoel, ontwikkelde 
apparaten. 

Na de ondertekening, treft u de balans en de baten en lasten overzichten aan van 
2017.  Er is gekozen om, zo veel mogelijk, de RJ-Uiting 2016-13: ‘Richtlijn 650 
Fondsenwervende organisaties’ C2 te volgen. In de komende jaren verwachten we
geheel conform de richtlijnen de jaar verslagen te kunnen aanleveren. Omdat pas 
in 2017 de ANBI status is verkregen staat er, in het deel 
van de voorgaande jaren, niets ingevuld. 

Het opstellen van een een begroting staat op de agenda. Wij, als bestuur zijn er 
ons van bewust dat de FFABW met iets geheel nieuws bezig is. Er bestaat daarom 
geen data die ons kon leiden. De volgende begrotingen zullen gemaakt worden 
aan de hand van de resultaten van de voorgaande jaren en dat betekent dat voor 
2019 de eerste begroting gemaakt zal worden. 

Goedgekeurd door het bestuur:

Handtekening

Gabriël Bassant

Marguerite Gootjes

Paulami Sen
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Ludo Thijssen
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 4.2. Balans stichting Foundation For A Better World 2017

31 december 2017 31 december 2016

ACTIVA
Immateriële vaste activa € 0,00 € 0,00

Materiële vaste activa € 0,00 € 0,00

Financiële vaste activa € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

Voorraden € 0,00 € 0,00

Vorderingen en overlopende 
activa

€ 0,00 € 0,00

Effecten € 0,00 € 0,00

Liquide middelen € 1.600,04 € 0,00

€ 1.600,04 € 0,00

Totaal € 1.600,04 € 0,00

PASSIVA
Reserves en fondsen

– reserves

• bestemmingsreserves € 0,00 € 0,00

• overige reserves € 1.600,04 € 0,00

– fondsen € 1.600,04 € 0,00

• bestemmingsfonds(en) € 0,00 € 0,00

€ 1.600,04 € 0,00

Voorzieningen

Langlopende schulden € 0,00 € 0,00

Kortlopende schulden € 0,00 € 0,00

Totaal € 1.600,04 € 0,00
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 4.3. Baten en lasten stichting Foundation For A Better World 2017

Werkelijk
jaar 2017

Begroot
jaar 2017

Werkelijk
jaar 2016

€ € € € € €

Baten:

– Baten van particulieren 6364,29 0,00 0,00

– Baten van bedrijven 0,00 0,00 0,00

– Baten van loterijorganisaties 0,00 0,00 0,00

– Baten van subsidies van 
overheden

0,00 0,00 0,00

– Baten van verbonden 
(internationale) organisaties

0,00 0,00 0,00

– Baten van andere 
organisaties zonder 
winststreven

0,00 0,00 0,00

Som van de geworven baten 6364,29 0,00 0,00

– Baten als tegenprestatie voor
de levering van producten 
en/of diensten

0,00 0,00 0,00

– Overige baten 0,00 0,00 0,00

Som van de baten 6364,29 0,00 0,00

Lasten:

Besteed aan doelstellingen

– Doelstelling a 3968,06 0,00 0,00

– Doelstelling b 0,00 0,00 0,00

– Doelstelling c 532,65 0,00 0,00

– Doelstelling d 0,00 0,00 0,00

4500,71 0,00 0,00
 

Wervingskosten 0,00 0,00 0,00

Kosten beheer en administratie 263,54 0,00 0,00

Som van de lasten 4764,25 0,00 0,00

Saldo voor financiële baten en 
lasten

0,00 0,00 0,00

Saldo financiële baten en lasten 1600,04 0,00 0,00

Saldo van baten en lasten 1600,04 0,00 0,00

Bestemming saldo van baten en 
lasten:

0,00 0,00 0,00

Toevoeging/onttrekking aan:

overige reserve 1600,04 0,00 0,00

bestemmingsreserves 0,00 0,00 0,00

bestemmingsfonds 0,00 0,00 0,00

1600,04 0,00 0,00
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 4.4. Financiën ten opzichte van de doelen

Volgen de statuten Artikel 2 lid 1 zijn de doelen verdeeld in:

a. het ontwikkelen van milieuvriendelijke energie producerende en energie 
besparende apparaten en systemen onder vrije Open Source licenties;
b. het opstellen van een standaard om deze apparaten en systemen
veilig te maken en te gebruiken;
c. het uitdragen van kennis via internet;
d. het zorgen voor erkenning van de bedenkers en ontwikkelaars,
en wel in de ruimste zin van het woord.

Het boekjaar van 2017 is niet een heel jaar omdat de stichting Foundation For A 
Better World pas in het 2e kwartaal, na de erkenning, pas echt actief is geworden. 
Doelen b. en d. komen aan de orde, nadat a. meer vorm heeft gekregen. De 
verdeling van de financiën over de verschillende doelen is:

a. 83,3%

b. 0,0%

c. 11,2%

d. 0,0%

Administratie e.d. 5,5%

Totaal uitgegeven 100,0%
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