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 1. Algemeen jaarverslag 2018.

 1.1. Voorwoord van de voorzitter.

Ook in 2018 kende het enthousiasme van de bestuursleden van de stichting 
FFABW.org geen grenzen. 

De ideeën over hoe we een bijdrage wilde en konden leveren aan het verbeteren 
van de wereld waren grenzeloos. 

Niet in de laatste plaats omdat we nu een laboratorium hebben met werkplekken 
voor vrijwilligers. Mensen, waaronder een aantal met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, zich kunnen bekwamen in het 3D tekenen en de mogelijkheden van 
de 3D printers. 

Wij hebben van een sponsor hiervoor een serie computers verkregen. 

Twee grote problemen hebben ons als stichting in 2018 parten gespeeld.

• Het uitvallen door ziekte en operaties van ons bestuurslid Marguerite Gootjes
• De financiële armslag.

 2. Samenvatting over 2018

We volgen de doelstelling van de FFABW en ontwikkelen apparatuur voor huishoudelijk
gebruik waarmee energie, drinkwater en grijswater ( bijna drinkwater kwaliteit ) wordt
verkregen. De energie moet duurzaam en milieuvriendelijk / beschermend zijn.

Het afgelopen jaar hebben we gekozen om de ontwikkeling van de verticale 
windmolen voorrang te geven t.o.v. van de ander energie opwekkende apparatuur. 

Deze keuze is duidelijk uit publiciteitsoverweging genomen.
Afbeeldingen en foto’s van draaiende windmolens op een dak spreken veel meer aan, 
bij het publiek, dan die van de bio-vergister en algenkweek unit.

Doordat we inmiddels in het bezit zijn van een 3D printer van grotere afmeting, is het 
ons gelukt de benodigd onderdelen verder te ontwikkelen.
De meeste worden zelf ontwikkelt en vervaardigt in de 3D printer.

Het fablab ( laboratorium ) wordt opgesierd door de nodige modellen van 
windwokkels, rotors en stators ( onderdelen van een dynamo ) alsmede de  
componenten om het tot een geheel te verbinden.

De website heeft een facelift gehad en wordt up to date gehouden. De implementatie 
van het forum is niet in 2018 af gerond. Aan het donatie gedeelte moet nog verder 
worden gewerkt.

Op alle opendagen van Steiger24 waren we aanwezig en hebben we de nodige 
mensen bekend gemaakt met ons doel. Verder zijn we op veel bedrijfsbijeenkomsten 
vertegenwoordigd geweest.
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Door de in het voorwoord genoemde  problemen hebben we langer tijd nodig om de 
gestelde doelen te halen. 
Echter om met Confucius te spreken: Tao is het doel maar de weg naar het doel is net
zo belangrijk.
Op die weg zitten we nu en gaan we in 2019 onze doelen verder verwezenlijken.

Een van de eerste acties welke gepland is voor 2019 is het zgn. Roetfilter verhaal 
promoten.

De tweede belangrijke actie zal zijn het testen van de verticale windmolen.
Hierin willen we ons richten op de volgende zaken:

• Welke energie opbrengst verkregen kan worden?
• Welke rotor en dynamo’s zijn het meest effectief?
• Welke mogelijkheden zijn er om ze zelf te bouwen? ( beschikbaarheid voor 

iedereen )
• Welke materialen zijn duurzaam? ( weerstand tegen veroudering, goed her te 

gebruiken )

 3. Het huidige bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

• 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.

• Mevrouw Marguerite Gootjes; bouwkundige, technisch gebouwbeheerder.
Zij is belast met administratieve taken en secretaris en bood ondersteuning in 
taal en public relations.

Mevrouw Paulami Sen heeft haar bestuursfunctie neergelegd. Het was niet meer te 
combineren met haar persoonlijke activiteiten. Het bestuur dankt haar en wenst haar 
veel succes met haar eigen bedrijf. 

Het bestuur blijft zich inzetten voor het aantrekken van andere bestuursleden. Het 
blijft moeilijk om vrijwilligers te vinden die de taken, van een bestuursfunctie, goed 
kunnen vervullen.
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 4. Financieel jaar verslag 2018

 4.1. Financiële verantwoording van de stichting Foundation For A 
Better World.
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 4.2. Balans stichting Foundation For A Better World 2018

31 december 2018 31 december 2017

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 € 235,14 € 1.600,04

€ 235,14 € 1.600,04

Totaal € 235,14 € 1.600,04

PASSIVA
Reserves en fondsen

– reserves

• bestemmingsreserves € 0,00 € 0,00

• overige reserves € 235,14 € 1.600,04

– fondsen € 235,14 € 1.600,04

• bestemmingsfonds(en) € 0,00 € 0,00

€ 235,14 € 1.600,04

Voorzieningen

Langlopende schulden € 0,00 € 0,00

Kortlopende schulden € 0,00 € 0,00

Totaal € 235,14 € 1.600,04
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 4.3. Baten en lasten stichting Foundation For A Better World 2018

Werkelijk
jaar 2018

Begroot
jaar 2018

Werkelijk
jaar 2017

€ € € € € €

Baten:

– Baten van particulieren 5364,65 0,00 6364,29

– 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) organ.

0,00 0,00
0,00

– Baten van andere organ. 
zonder winststreven

0,00 0,00
0,00

Som van de geworven baten 5364,65 0,00 6364,29

– 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 5364,65 0,00 6364,29

Lasten:

Besteed aan doelstellingen

– Doelstelling a 6222,38 0,00 3968,06

– Doelstelling b 0,00 0,00 0,00

– Doelstelling c 258,71 0,00 532,65

– Doelstelling d 0,00 0,00 0,00

6481,09 0,00 4500,71
 

Wervingskosten 0,00 0,00 0,00

Kosten beheer en administratie 248,46 0,00 263,54

Som van de lasten 6729,55 0,00 4764,25

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

Saldo financiële baten en lasten -1364,9 0,00 1600,04

Saldo van baten en lasten 235,14 0,00 1600,04

Bestemming saldo van baten 
en lasten:

0,00 0,00 0,00

Toevoeging/onttrekking aan:

overige reserve 235,14 0,00 1600,04

bestemmingsreserves 0,00 0,00 0,00

bestemmingsfonds 0,00 0,00 0,00

235,14 0,00 1600,04
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 4.4. Financiën ten opzichte van de doelen

Volgens 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 2018 is het eerste heel jaar voor de stichting Foundation For A 
Better World. 
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. 92,5%

b. 0,0%

c. 3,8%

d. 0,0%

Administratie e.d. 3,7%

Totaal uitgegeven 100,0%
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