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 1. Doelstelling FFABW

 1.1. Doelen
Iedereen heeft recht op betaalbare energie en schoon drinkwater in een schone 
leef omgeving. Dat is waar de stichting Foundation For A Better World voor is 
opgericht. De FFABW wil dat onder andere doen door alternatieven aan te bieden 
voor fossiele brandstoffen.
Het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen zal pas echt plaats 
vinden als iedereen over die alternatieven kan beschikken. Het sociale karakter is 
hier van groot belang. Daarbij speelt de kostprijs van die alternatieven een grote 
rol.
Om de kostprijs te drukken stelt de FFABW al haar kennis over de ontwikkelde 
alternatieven onder vrije Open Source licentie beschikbaar. Daardoor mag 
iedereen deze alternatieven gebruiken, produceren en verkopen of verhuren.

 2. Algemeen jaarverslag 2019.

 2.1. Voorwoord van de voorzitter.
Het voorzitterschap van Gabriël Bassant is in december 2019 geëindigd en in 
januari 2020 overgegaan naar Marguerite Gootjes. Gabriël Bassant heeft ook zijn 
bestuursfunctie neergelegd en het huidige bestuur dankt hem voor zijn inzet en 
wenst hem nog veel succes met zijn toekomstige activiteiten.
Dat neemt niet weg dat de woorden die hij voor 2018 heeft geschreven nog 
gelden en dat er met veel enthousiasme van de bestuursleden en de vrijwilligers 
aan de doelen van de FFABW is gewerkt. 
De ideeën over hoe we een bijdrage willen en kunnen leveren aan het verbeteren 
van de wereld zijn grenzeloos. 
Niet in de laatste plaats omdat we nu een laboratorium hebben met werkplekken 
voor vrijwilligers. Mensen die, 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. 
De financiële armslag blijft een probleem.

 3. Samenvatting over 2019      

 3.1. Iran
Ludo Thijssen is op uitnodiging 8 dagen naar Iran geweest en heeft daar 
workshops gegeven aan studenten over het doel en de ideeën van de FFABW. 
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 3.2. Ontwikkeling prototype systemen, projecten

Er wordt met verschillende inzet gewerkt aan de de nok windmolen, zonnepanelen 
en de bio-vergister. Het is nog niet gelukt om de windmolen te testen. Dit komt 
doordat de meet apparatuur nog steeds niet naar behoren fungeert. De inzet van 
de juiste mensen is het grootste probleem.

 3.3. Voorlichting

Op een 3-tal buiten activiteiten in Almere (Floriade festival op het Stadhuisplein, 
Groentensoep in Almere Buiten op het Globeplein en het Havenfestival) hebben 
we met een kraam gestaan waarop o.a. het prototype van de windmolen en de 
unit voor waterreiniging met algen te zien was. Er zijn vele interessante 
gesprekken gevoerd.
Bij meerdere gelegenheden is er lokaal met de politiek contact geweest. De 
Floriade is tevens een middel om de FFABW te introduceren.
Een inleiding van het artikel “Roetfilter” is naar diverse technisch 
wetenschappelijke redacties gestuurd met de vraag om het hele artikel te kunnen 
plaatsen. Hierop zijn helaas geen verzoeken gekomen voor plaatsing.
De website is compleet, wordt bijgehouden en gepromoot. Ook via Facebook 
worden onderwerpen onder de aandacht gebracht.
De folder is geüpdatet.
Bezoekers op locatie worden te woord gestaan en krijgen uitleg en vragen worden 
beantwoord.

 3.4. Studenten Helen Parkhurst

Voor een technisch project opdracht hebben vier studenten een eigen horizontale 
windmolen onderzocht in het eerste deel van het jaar.
In het 2e deel van het jaar hebben vier andere studenten gewerkt aan een 
waterreiniging installatie. Het einde van deze opdracht vond plaats in april 2020 
en ondervond problemen van het Corona virus. 
Voor de studenten blijkt planning, verslaglegging en communicatie een uitdaging.

 3.5. Vrijwilligers en 3D

Er zijn 3 vrijwilligers per week in het Fablab actief met het leren van het 3D 
tekenen. Daarbij helpen ze met het mee denken over de projecten. Totaal zijn er 
5 vrijwilligers actief.

 3.6. Subsidie en fondsenwerving acties

Dit jaar zijn er geen concrete inschrijvingen gerealiseerd. Subsidie verkrijgen blijft 
een groot probleem omdat de subsidies op het bedrijfsleven gericht zijn. Dit komt 
omdat het onder open source ontwikkelen van apparaten en technieken geen 
commerciële activiteit is, hoe belangrijk ook voor de maatschappelijke gelijkheid. 
De FFABW is ook geen opleidingscentrum ondanks dat we de mogelijkheid bieden 
om te leren. De FFABW is ook geen sociale werkplaats ondanks dat we de 
vrijwilligers een zinnige activiteit bieden waarbij zij binnen hun capaciteit kunnen 
groeien en weer zelfvertrouwen krijgen.
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 3.7. PR en Marketing

Zoals al genoemd in 3.3. is hier het nodige over geschreven.

 3.8. Growing Green speld

Vlak voor het neerleggen van zijn bestuursfunctie heeft Gabriël Bassant op 14 
december de groene speld uitgereikt gekregen.

 3.9. Nieuwe aanmelding bestuursfunctie

In het laatste kwartaal heeft zich een kandidaat (Pieter Nobel) aangemeld voor 
een bestuursfunctie.

 3.10. Extra inkomsten.

Door enkele werkzaamheden voor anderen te verrichten is er aan het einde van 
het jaar wat extra financiering gerealiseerd. 

 4. Planning 2020

 5. Het bestuur in 2019

Het bestuur bestond in 2019 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 bood ondersteuning in taal en public 
relations.

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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 6. Financieel jaar verslag 2019

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

In 2019 zijn bepaalde leden van het bestuur weer actief geweest om extra 
financiën te realiseren. Het bestuur ziet best in dat de ontwikkeling van de 
projecten sneller moet verlopen. Daarvoor zijn betaalde krachten nodig. Om deze 
van salaris te kunnen voorzien zijn veel meer middelen nodig. Door de 
inspanningen van het bestuur is merkbaar dat de bekendheid bij andere 
organisaties wordt vergroot. Het gaat nog veel inspanning kosten en nog wel wat 
jaren duren voordat de FFABW als instituut erkend wordt. Het bestuur blijft zich 
hiervoor inzetten. 
Ook is het bestuur zich bewust dat het hebben van een uit ontwikkeld project de 
bekendheid van de FFABW ten goede komt. Echter het bestuur kan wel willen 
maar zonder voldoende middelen en mensen verloopt het ontwikkelen maar 
langzaam.

 6.2. Opmerkingen over het boekjaar 2019

Het lijkt dat er in 2019 extra inkomsten zijn geweest. Het verschil is gekomen 
omdat de verhuurder de huur voor de ruimte betaald wil zien in het betreffende 
boekjaar. 
Het bestuur is tevreden over de verdeling van de budgetten waarbij maar liefst 
96,1% voor de doelen is gebruikt.

Goedkeuring door het bestuur:

Handtekening

Marguerite Gootjes

Pieter Nobel

Ludo Thijssen
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 6.3. Balans stichting Foundation For A Better World 2019

31 december 2019 31 december 2018

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 € 1698,34 € 235,14

€ 1.698,34 € 235,14

Totaal € 1.698,34 € 235,14

PASSIVA
Reserves en fondsen

– reserves

• bestemmingsreserves € 0,00 € 0,00

• overige reserves € 1698,34 € 235,14

– fondsen € 1.698,34 € 235,14

• bestemmingsfonds(en) € 0,00 € 0,00

€ 1.698,34 € 235,14

Voorzieningen

Langlopende schulden € 0,00 € 0,00

Kortlopende schulden € 0,00 € 0,00

Totaal € 1.698,34 € 235,14
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 6.4. Baten en lasten stichting Foundation For A Better World 2019

Werkelijk
jaar 2019

Begroot
jaar 2019

Werkelijk
jaar 2018

€ € € € € €

Baten:
– Baten van particulieren 4860,00 0,00 5364,65

– Baten van bedrijven 600,00 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 5460,00 0,00 5364,65

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

465,00 0,00

0,00

– Overige baten 0,00 0,00 0,00

Som van de baten 5925,00 0,00 5364,65

Lasten:
Besteed aan doelstellingen

– Doelstelling a  4226,66 0,00 6222,38

– Doelstelling b 0,00 0,00 0,00

– Doelstelling c 0,00 0,00 258,71

– Doelstelling d 0,00 0,00 0,00

4226,66 0,00 6481,09
 

Wervingskosten 0,00 0,00 0,00

Kosten beheer en administratie 165,55 0,00 248,46

Som van de lasten 4392,21 0,00 6729,55

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

Saldo financiële baten en lasten 1698,34 0,00 -1364,9

Saldo van baten en lasten 0,00 0,00 -1364,90

Bestemming saldo van baten 
en lasten:

0,00 0,00 0,00

Toevoeging/onttrekking aan:
overige reserve 1698,34 0,00 235,14

bestemmingsreserves 0,00 0,00 0,00

bestemmingsfonds 0,00 0,00 0,00

1698,34 0,00 235,14
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 6.5. 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 2019 is het tweede 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. 96,1%

b. 0,0%

c. 3,8%

d. 0,0%

Administratie e.d. 3,9
%

Totaal uitgegeven 100,0%
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