Jaarverslag van 2015
stichting Foundation For A Better World
(FFABW)

Inhoud jaarverslag 2015
1 Algemeen jaarverslag 2015..................................................... 2
1.1 Geschiedenis.......................................................................2
1.2 Het resultaat van 2015.........................................................3
2 Financieel jaar verslag 2015.................................................... 4
2.1 Oprichtingskosten................................................................4
2.2 Overige financiële activiteiten................................................4

1 Van 4

ffabw.com

1 Algemeen jaarverslag 2015.
1.1

Geschiedenis.

In april 2015 verscheen er een advertentie van een vrijwilligersorganisatie in het
plaatselijk orgaan.
In die advertentie werd gevraagd om vrijwillige toetreding tot het bestuur van een
organisatie die zich verantwoordelijk voelt voor het werken aan een betere
wereld.
De initiatiefnemer was Ludo Thijssen.
Met de heren Samir Admo en Gabriël Bassant is toen het bestuur voor de FFABW
gevormd.
In gezamenlijk overleg is toen gewerkt aan de statuten om de FFABW te kunnen
oprichten.
Op 14 november werd deze stichting Foundation For A Better World bekrachtigd
bij de notaris en ingeschreven bij de KvK onder nummer 855531095.
Het nieuwe bestuur heeft zich vanaf het eerste moment van oprichting bezig
gehouden met vragen:
• Hoe een bedrijfsplan op te zetten?
• Hoe een goede website te realiseren,
• Hoe te werken met Social Media
• Hoe en waar vinden we een geschikte locatie?
• Hoe de P.R. te verzorgen, wie, wat en waar.
• Hoe luidt een huishoudelijk reglement, wie doet wat en hoe en wanneer?
• Hoe de ANBI erkenning te verkrijgen?
• Hoe de interne communicatie te verzorgen?
• Etc.
Op 5 november 2015 vond de eerste motiemarkt van Almere plaats. Een politieke
markt waar burgers hun initiatieven naar voren kunnen brengen en presenteren
aan de politiek, teneinde steun te verwerven voor verwezenlijking van hun denk
beelden. 37 deelnemers hebben zich aangemeld voor de motiemarkt waaronder
het bestuur van de FFABW. Door persoonlijke contacten van de bestuursleden met
de raadsleden, ambtenaren en wethouders en versterkt met flyers en een video
presentatie, zijn de doelen van de FFABW daar gepresenteerd.
Van politieke zijde was weinig belangstelling voor onze doelstellingen, hoewel dit
wel de opzet was van de motiemarkt.
Wel is er druk aan netwerken gedaan waaruit een contact naar voren is gekomen
met de heer John Meijer de toenmalige beheerder van Hal 24 op de Steiger 24 in
Almere Haven.
Nu is dit het huidige onderkomen als het fablab van de FFABW.
Op 9 december vonden de eerst besprekingen plaats over deze locatie in Hal 24.
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Er is toen besloten dat Ludo Thijssen zich verdienstelijk zou gaan maken met het
bouwen en verbouwen van een bedrijfsgedeelte tot laboratorium.
Daarnaast heeft hij, daar wij geen financiële middelen bezitten, diverse hand- en
spandiensten verricht ten behoeve van de ontwikkeling van de Hal als centrum
van innovatie, kunst en cultuur.
Het bestuur is in 2015 ettelijke keren bij elkaar geweest in de huiskamer van de
leden om de stichting gestalte te geven en te komen tot onderlinge
samenwerking. Aftasten van elkanders sterke en zwakke punten.
Er is gebleken dat technische inzet en ICT kennis in voldoende mate aanwezig is.
De organisatie en kwaliteitskunde zijn voldoende gewaarborgd.
Financieel en administratief behoeft het bestuur nog enige aanvulling.

1.2
•
•
•
•
•
•

Het resultaat van 2015.
De stichting FFABW Foundation for a Beter World, is een feit en is geregistreerd
bij de KvK..
De locatie is voorlopig verzekerd.
De stichting bezit geen financiële middelen.
De website is onder constructie.
De stichting FFABW bezit een ambitieus en gemotiveerd bestuur.
De website is redelijk op orde.
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2 Financieel jaar verslag 2015.
2.1

Oprichtingskosten.

De oprichtingskosten zijn beneden de € 500,00 gebleven.
De kosten zijn via een donatie van de initiatiefnemer gedekt.

2.2

Overige financiële activiteiten.

Verder zijn er geen financiële activiteiten geweest.
Het bestuur: Gabriël Bassant, Samir Admo, Ludo M. Thijssen
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