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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 wereldwijd beschikbaar. Daardoor mag 
iedereen deze alternatieven gebruiken, produceren en verkopen of verhuren.

 1.2. Toelichting op doelen
Sociaal zijn kan op meerdere niveaus. Je kunt iedereen compleet verzorgen. Daarbij 
is de kans groot dat diegenen hun eigenwaarde verliezen. Het is beter sociale 
middelen trapsgewijs aan te bieden. Dat begint bij het beschikbaar stellen van kennis 
en mogelijkheden om in eigen behoefte te voorzien. Wanneer kennis betaalt moet 
worden is het niet beschikbaar voor iedereen, alleen voor hen die over voldoende 
financiële middelen beschikken. Afhankelijk van eventuele beperkingen van individuen
is er meer sociale ondersteuning nodig. Daarbij is het van belang dat deze individuen 
zich niet in een slachtoffer rol comfortabel gaan voelen. Dat kan tot een vicieuze 
cirkel leiden. Door het delen van de vrije kennis probeert de FFABW in de eerste 
sociale behoeftes te voorzien. Verdere sociale ondersteuning laat de FFABW aan 
andere organisaties over.

 2. Algemeen jaarverslag 2021

 2.1. Voorwoord van de voorzitter.
Voorwoord van de voorzitter.
Het jaar 2021 heeft niet veel veranderingen gebracht voor de stichting. Door de 
Covid-19 beperkingen is er minder actief gebruik gemaakt van het Fablab en de 
mogelijkheden die het biedt voor vrijwilligers.
Op afstand heeft het bestuur zich ingezet voor het ondersteunen van Ludo en zijn 
bezigheden aan de nok windmolen. Daarnaast zijn stichting zaken nader bekeken en 
aangepast op het administratieve vlak.
Eind van het jaar kwam de mogelijkheid in beeld om op de Floriade de nok windmolen
te presenteren hetgeen verder uitgewerkt moest gaan worden in 2022.
Het was merkbaar dat de wereld druk was met andere zaken vanuit een gesloten en 
slechts digitale omgeving.
Aansluiting vinden met andere partijen, sponsors e.d. werd helaas niet gerealiseerd 
via de beschikbare media.
Het bestuur bleef echter positief over het verkrijgen van een prototype van de nok 
windmolen in de nabije toekomst waarmee het bestaan en de doelen van FFABW 
verder/beter zichtbaar gemaakt kunnen worden en ook financiers aan te trekken.
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 3. Samenvatting 2021      

 3.1. Ontwikkeling prototype systemen, projecten

Er werd voornamelijk gewerkt aan de nok windmolen. De stop op de inzet van de 
mensen was het grootste probleem.

 3.2. Voorlichting

Dit jaar zijn er geen activiteiten geweest waar FFABW zich kon presenteren.

 3.3. Studenten Helen Parkhurst

Er zijn geen activiteiten opgestart i.s.m. de studenten dit jaar.

 3.4. Vrijwilligers en 3D

1. Deze activiteiten zijn niet uitgevoerd  door de Covid-19 maatregelen.
2. Het werven van nieuwe vrijwilligers gaat zeer moeizaam.

 3.5. 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 geen opleidingscentrum ondanks dat we de mogelijkheid bieden om te 
leren. De FFABW is geen sociale werkplaats ondanks dat we de vrijwilligers een 
zinnige activiteit bieden waarbij zij binnen hun capaciteit kunnen groeien en weer 
zelfvertrouwen krijgen. Dit is niet te verenigen met onze doelen en de eisen die 
daaraan gesteld worden om in aanmerking te komen voor subsidie.

 3.6. PR en Marketing

Dit jaar zijn de bestaande media bijgehouden. 

 3.7. Werving bestuursfuncties
Bij de VMCA staan vacatures waaronder ook 1 voor bestuursleden. Er zijn dit jaar 
geen reacties binnengekomen.
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 4. Planning 2023

 4.1. In ontwikkeling
Nog niet gerealiseerd.

 5. Het bestuur in 2021

Het bestuur bestond in 2021 uit:

• Voorzitter: Marguerite Gootjes; bouwkundige, technisch gebouwbeheerder.
Zij is belast met algemene zaken en biedt ondersteuning in taal
en public relations.

• Secretaris: Jos Brakkee; Project manager.
• Penningmeester: Ludo Thijssen; bouwkundige en initiatiefnemer.

Hij heeft kennis van 3D tekenen en printen in al zijn facetten. 

Het bestuur blijft zich inzetten voor het aantrekken van vrijwilligers. Het blijft echter 
moeilijk om vrijwilligers te vinden die de taken, van een bestuursfunctie, goed 
kunnen en willen vervullen.
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 6. Financieel jaar verslag 2021

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

In 2021 is het bestuur weer actief geweest om extra financiën te realiseren. De 
wettelijke beperkingen rond Covid-19 werden afgebouwd. Maar de gevolgen zijn niet 
gering. Nadat het risico op Covid-19 te krijgen aanvaardbaar was heeft maar 1 
vrijwilliger zich gemeld om weer actief te zijn. Zoals al in het afgelopen jaar aan 
gegeven was vallen de meeste vrijwilligers in de verhoogde risico groep.
Door wat extra donaties is er begonnen aan het bouwen van het prototype van de 
horizontale nok windmolen. Deze is uitgerust met een commerciële dynamo. 
Mogelijker kan dit prototype getoond worden op de Floriade. Daarvoor zijn 
gesprekken gaande die in 2021 niet tot direct resultaat hebben geleid. 
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 2021

Er is een nieuwe donateur bij gekomen. Dat gaf ruimte om het prototype van de  
geïntegreerde nok windmolen te gaan bouwen. Helaas is er ook bekend dat een  
grote donateur aan het eind van dit jaar moet stoppen.
Het ziet er naar uit dat prototype van de geïntegreerde nok windmolen dit jaar(2021) 
gerealiseerd kan worden. De meetunit is naar verwachting het grootste struikel blok.
Voorlopig kunnen de kosten gedekt worden en werken we er aan om de stichting te 
professionaliseren.

Goedkeuring door het bestuur:

Handtekening

Marguerite Gootjes

Jos Brakkee

Ludo Thijssen
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 6.3. Toelichting op de balans en de baten en lasten

 6.3.a) Op de balans
Er zijn geen activa in de balans zichtbaar omdat alle aanwezige computers en 
machines (3d printers) afgeschreven zijn dan wel in bruikleen zonder kosten. Ook 
de ingekochte materialen en materieel worden gelijk afgeschreven omdat het hier 
geen grote aanschaffen betreft.

 6.3.b) Op de baten en lasten
De vaste lasten zijn over de doelen verdeeld. De verdeling is gebaseerd op waar 
het meeste aan gewerkt is. In dit geval is de meeste tijd besteed aan de 
projecten. Dat zijn de horizontale nok windmolen en de opvolger van het 
zonnepan project. 

 6.4. Balans stichting Foundation For A Better World 2021
31 december 2021 31 december 2020

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 € 3.340,41 € 1.897,67

€ 3.340,41 € 1.897,67

Totaal € 3.340,41 € 1.897,67

PASSIVA

Reserves en fondsen

– reserves

• bestemmingsreserves € 0,00 € 0,00

• overige reserves € 3.340,41 € 1.897,67

– fondsen € 3.340,41 € 1.897,67

• bestemmingsfonds(en) € 0,00 € 0,00

€ 3.340,41 € 1.897,67

Voorzieningen

Langlopende schulden € 0,00 € 0,00

Kortlopende schulden € 0,00 € 0,00

Totaal € 3.340,41 € 1.897,67
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 6.5. Baten en lasten stichting Foundation For A Better World 2021
Werkelijk
jaar 2021

Begroot
jaar 2021

Werkelijk
jaar 2020

Baten:

– Baten van particulieren € 7.769,71 € 5.000,00 € 4.378,26

– Baten van bedrijven € 0,00 € 1.000,00 € 300,00

– Baten van 
loterijorganisaties

€ 0,00 € 126.000,00 € 0,00

– Baten van subsidies 
van overheden

€ 0,00 € 5.000,00 € 0,00

– Baten van verbonden 
(internationale) 
orgaan.

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

– Baten van andere 
orgaan. zonder 
winststreven

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Som van de geworven 
baten

€ 7.769,71 € 137.000,00 € 4.678,26

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

€ 0,00 € 500,00 € 500,00

– Overige baten € 402,00 € 500,00 € 0,00

Som van de baten € 8.171,71 € 138.000,00 € 5.178,26

Lasten:

Besteed aan doelstellingen

– Doelstelling a € 5.328,10 € 130.356,00 € 4.629,40

– Doelstelling b € 0,00 € 0,00 € 0,00

– Doelstelling c € 120,00 € 3.350,00 € 190,34

– Doelstelling d € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 5.448,10 € 133.706,00 € 4.819,74

Wervingskosten € 0,00 € 650,00 € 0,00

Kosten beheer en administratie € 195,95 € 350,00 € 10,00

Som van de lasten € 5.644,05 € 134.706,00 € 4.829,74

Saldo voor financiële baten en 
lasten

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Saldo financiële baten en lasten € 3.340,41 € 0,00 € 1.897,67

Saldo van baten en lasten € 3.340,41 € 0,00 € 1.897,67

Bestemming saldo van 
baten en lasten:

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Toevoeging/onttrekking 
aan:

overige reserve € 3.340,41 € 0,00 € 1.897,67

bestemmingsreserves € 0,00 € 0,00 € 0,00

bestemmingsfonds € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 3.340,41 € 0,00 € 1.897,67
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 6.6. 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 verschillende kanalen;
d. het zorgen voor erkenning van de bedenkers en ontwikkelaars,
en wel in de ruimste zin van het woord.

Het boekjaar van 2021 is het derde hele 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:

 6.6.a) Verdeling financiële middelen

a. 94,40%

b. 0,00%

c. 2,13%

d. 0,00%

Administratie e.d. 3,47%

Totaal uitgegeven 100,00%
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