
Jaarverslag 2016 van de 

stichting Foundation For a Beter World 

ffabw.org.

Inhoud jaarverslag 2016

1    Algemeen jaarverslag 2016...............................................................................................2
2    Samenvatting over 2016 :.................................................................................................3
3    Het huidige bestuur..........................................................................................................4
4    Financieel jaar verslag 2016..............................................................................................5

1 Van 5 ffabw.com



1 Algemeen jaarverslag 2016.

Terugblik.

Met netwerken zijn wij als FFABW dit jaar begonnen door deelname aan de 
nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Almere. Netwerken is een proces waar 
geduld moet worden beoefend en de resultaten pas merkbaar zijn op de lange 
duur.

Het afgelopen jaar heeft het fablab meer zijn vorm gevonden.
Apparatuur is geïnstalleerd zoals, 3 D printer (in bruikleen van Thijssen-fabw), 
draad snijder (in bruikleen van Atelier DUTCH bv).

      En diverse computer opstellingen voor het aansturen van de 3D printer en het      
      tekenen in 3D ( In bruikleen van Francois Le Roy van CreateLab & Michiel Dieben)

Gewerkt werd aan de eerste algen kweek unit.  Tevens wordt er om het fablab 
meer vorm te geven, gebouwd aan grotere 3D printer voor het printen van klei.

Het bestuur is aanvankelijk bijeen geweest in huiskamer verband en later is dat 
verplaatst naar het Lab. De locatie is met regelmaat als ruimte gebruikt om de 14 
daagse besprekingen te houden.
Enkele keren heeft een video call plaatsgevonden met name om de kosten voor de
bestuursleden zo laag mogelijk te houden. Gebleken is dat de productiviteit groter
is als de bespreking op locatie plaatsvind.

Dit jaar heeft er een wisseling van de beheers situatie van de Hal plaatsgevonden.
Waar door onze locatie op de tocht kwam te staan net nu het fablab van de 
FFABW enig vorm begon te krijgen. Gelukkig is in overleg met met de huidige 
eigenaar, eveneens de eigenaar van Mac3 Parc in Flevoland Dhr. M. Breemhaar, 
overeengekomen dat de FFABW gehuisvest mag blijven tot en met juni 2017.

De ingediende ANBI aanvraag is tot nu toe afgewezen dd: 11 maart 2016, wat 
ons onbegrijpelijk lijkt daar de FFABW werkt met vrijwilligers, opereert in Open 
Source en totaal geen winst oogmerken heeft.

Dit jaar is het bestuur versterkt met een meedenkende taalgevoelige kracht mw. 
Marguerite Gootjes. Waarvan de aanstelling als vrijwilliger heeft plaatsgevonden 
op 31 maart 2016.

Gezocht is naar stagiaires die ons team zouden kunnen versterken. 
Hiervoor zijn diverse hoge scholen benaderd. Tot nu toe met weinig resultaat.

Wel is een contact tot stand gekomen met de Scholen Gemeenschap van Helen 
Parkhurst in Almere. Het eerste gesprek heeft plaatsgevonden op 4 juli 2016.
De coördinatie van de school heeft de intentie uitgesproken te gaan werken aan 
gemeenschappelijke projecten, ieder op zijn eigen wijze.
Hierover in 2017 meer.
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Dit jaar zijn we ons gaan verdiepen in hoe we ons aan de buitenwacht gaan 
presenteren met het fablab. De ontplooiing daarvan zal in 2017 plaatsvinden.
Een fablab is voor de FFABW een tool om mogelijk tot een financiële dekking te 
kunnen komen van de stichtingsuitgaven.

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

Onze droom en doelstelling wordt verwoord in de naamgeving van de FFABW, 
werken aan aan betere wereld.

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 mail is contact gezocht met het ministerie van veiligheid en 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. 
Tot nu toe zonder resultaat.

Contact is gezocht met het fablab in Dronten, tot nu toe zonder uitgesproken 
resultaat.
In het afgelopen jaar is de hal bevolkt door het Atelier DUTCH bv.
Gekomen is tot enige samenwerking op gebied van 3D Printen.
Er heeft een promotieavond plaatsgevonden onder bouwkundigen. 

In het kader van netwerken heeft het bestuur op ….een bezoek gebracht aan een 
fablab in Rotterdam. Daar zijn ze van plan om een vinding voor het maken van 
tegels van kunststof ook onder Open Source licentie op de markt te brengen.

Op 14 mei heeft in samenwerking met andere participanten van Hal 24 een 
"opendag" plaatsgevonden. Hierbij werd reclame gemaakt voor het fablab door 
o.a. te demonstreren met 3D printen.

      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 jaar gewerkt met het 3D tekenprogramma 
“Blender”, dat tevens Open Source is, met opmerkelijke resultaten.
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2 Samenvatting over 2016 :

• het aanvankelijke bestuur is versterkt met een nieuw bestuurslid mw. 
Marguerite Gootjes.

• de locatie is verzekerd tot en met juni 2017.
• de website is voor 90 % gereed.
• de samenwerking met Helen Parkhurst wordt in 2017 verder uitgewerkt.
• 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, doch niet voldoende, is gedaan aan verbreiden van onze boodschap en 

mensen daarvoor te interesseren.

3 Het huidige bestuur.

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

• Gabriël Bassant, de senior in het gezelschap; bouwkundige en beton- en 
staalconstructeur. Voorzitter belast met de organisatie en beheer van de 
kwaliteit.

• Ludo Thijssen, bouwkundig ing, de Initiatiefnemer en beheerst het 
penningmeesterschap. Met kennis van 3D tekenen en printen in al zijn facetten.

• Samir Admo, elektrotechnisch ing. en belast met administratie en ICT, Samir 
Admo en deelt de taak van secretaris.

• Marguerite (Mark) Gootjes, Bouwkundige in utilitair gebouwbeheer en belast 
met administratieve taken en neemt het andere deel van de secretaris functie 
waar en biedt ondersteuning in taal en de PR. 
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4 Financieel jaar verslag 2016 
Alles wat tot nu toe is gerealiseerd is door het bestuur gefinancierd. Hiervan is 
geen financieel verslag gemaakt, omdat we nog geen ANBI status verkregen 
hebben. Er waren geen inkomsten van 3e verkregen.

De verwachting over 2017 is:

• dat we de ANBI status zullen verkrijgen.
• voldoende geld te genereren om de locatie te handhaven
• voldoende geld te genereren om onze doelstellingen en planning te halen
• regelmatig als bestuur bijeen te komen om sturing aan het geheel te geven
• het bestuur verder uit te breiden met een marketing en fondsen 

wervingsspecialist.
• onze naam en onze activiteiten in brede kring bekendheid te geven, in Almere, 

de rest van Nederland en daarna, binnen de EU.

Het volgende jaarverslag, van de FFABW, zal aan de richtlijnen RJ 650 van de overheid
inzake verantwoording van kosten en baten voor stichtingen voldoen.
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