
Be^tuursverslag Famtofam over 2014

1. Organisatiestructuur

In 2014 heeft het bestuur zich opnieuw ingespannen om de doelstellingen van Famtofam zo goed
mogelijk te realiseren.

Statutair heeft stichting Famtofam de doelstellingen als volgt geformuleerd:

a. Het inzamelen vangelden ten behoeve van hulpbehoevenden in het aardbevingsgebied van
Armeniemet het oogmerkdeze te ondersteunen in hundagelijkse primaire behoeften
waaronder het volgen van onderwijs van kinderen, en het doorgeven van deze gelden aan-
door het bestuurf in overleg met onze contactperso(o)n(en/) vastgestelde criteria - voor deze
hulp in aanmerking komende gezinnen.

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband honden qfdaartoe bevorderlijkknnnen zijn.

Het bestuur van Famtofam heeft in 2014 enkele wijzigingen ondergaan en er heeft een wisseling van
de werkzaamheden plaatsgevonden.

Mevrouw G.Boonstra-Arakelyan heeft haar werkzaamheden voor Famtofam beeindigd.
De heer W. van der Molen is toegetreden tot het bestuur en heeft de functie van Penningmeester (per
1-1-2015) overgenomen van de heer E. Hoekstra.
De heer E.Hoekstra heeft (eveneens per 1-1-2015) de nieuvve taak Communicatie&PR op zich
genomen. De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

Dhr G.Voolstra (Voorzitter)
Dhr M.Rispens (Secretaris)
Dhr E.Hoekstra (Communicatie&PR)
Dhr W.van der Molen (Penningmeester)

De werkwijze van de stichting is als volgt. Maandelijks worden sponsorgelden van sponsors door de
penningmeester automatisch ge'i'ncasseerd. Tweemaandelijks worden de bedragen overgemaakt naar
de (ASHIB) bank in Gyumri. Maandelijks wordt door de penningmeester een Pay list opgemaakt.
Op deze lijst staan alle kinderen vermeld die in de desbetreffende maand recht hebben op een bepaald
bedrag. Eveneens staat de vertegenwoordiger van de kinderen (die bevoegd is om het geld van de bank
te halen) vermeld met een paspoortnummer. Met dit nummer kan er identificatie plaatsvinden bij de
bank waama het geld wordt vrijgegeven. Maandelijks kan er geld worden opgenomen t.b.v. de
sponsorkinderen.

Het aantal contactpersonen, werkzaam voor stichting Famtofam in Gyumri, is in 2014 uitgebreid tot 3.
Daarmee slaagt Famtofam erin om ieder kind jaarlijks te bezoeken. De contactpersonen onderhouden
de contacten met de families daar en verzamelen informatie over de sponsorkinderen. Deze informatie
wordt naar de ledenadministratie verstuurd die zorgt voor communicatie met de sponsoren. In 2014
zijn 122 geregistreerde bezoeken door de contactpersonen afgelegd.

Tenslotte is in verband met de toename van activiteiten, zowel hier in Nederland als in Armenie' een
assistente van de ledenadministratie aangesteld. Deze medewerkster verzorgt nu een deel van de
ledenadministratie.

2. Verslag over 2014

Naast het organiseren van de 'reguliere sponsoring' zijn nog een aantal speciale missies uitgevoerd.
• Het bieden van noodhulp bij schrijnende situaties

Het verstrekken van voedselpakketten tijdens het bestuursbezoek aan Armenie
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• Het verstrekken van leermiddelen en huishoudelijke artikelen aan een school

Het verloop van sponsoren en gesponsorde kinderen is als volgt geweest.

AANTALLEN
Stand

1-1-2014

Nieuw Beeindigd Stand

31-12-2014

Sponsoren 160 21 4 177

Kinderen 217 48 36 229

In 2014 heeft de stichting opnieuw lezingen gegeven over het werk van Famtofam (o.a. in Hilaard,
Sumar, Ferwert en Kornhorn). Deze lezingen passen in het streven van Famtofam om meer
naamsbekendheid te krijgen. Daarnaast bieden deze lezingen een mooie gelegenheid aan de F2F
Kadosjop om extra inkomsten te genereren.

Van 20 September tot 27 September 2014 zijn 2 bestuursleden (plus 2 leden: medewerkster
ledenadministratie en medewerkster F2F kadosjop) naar Gyumri geweest. Het doel was om de
omstandigheden ter plaatse te controleren, en de contacten met de contactpersonen te intensiveren en
te optimaliseren. Ongeveer 30 families zijn bezocht. Tevens zijn er contacten geweest met instanties
en projecten waar Famtofam nauw bij is betrokken, of betrokken is geweest.

Speciaal project was het inzamelen van geld door de CBS in Sint Nicolaasga. De opbrengst (€1200) is
besteed aan het aanschaffen van goederen voor een arme school in Vahramaberd. Deze goederen zijn
gekocht en afgeleverd in de periode dat het bestuur daar aanwezig was.

Om de sponsoren meer informatie te verstrekken is er begonnen met het verspreiden van een extra
nieuwsbrief in 2014.

Voor wat betreft het betalingsverkeer zijn de volgende mutaties doorgevoerd:
• Voor de Spaarrekening is het "4-ogen principe" ingevoerd. Dat betekent dat overboeken van

geld vanaf de spaarrekening uitsluitend nog kan na flattering van de transacties door de
voorzitter.

• De bestuursrekening bij ABN-AMRO is opgeheven.

3. Vermogensverloop

Overzicht vermogensverloop Famtofam in 2014:

Vermogen per 1-1-2014

Resultaat2014

Bezittingen 31-12-2014

€34.510,12

€-3.367,93

Eindsaldo ASHIB bank Armenie' € 546,60

Eindsaldo Bestuursrekening ABN-AMRO € 126,52

Eindsaldo BestuurSpaarrekening ABN-AMRO € 0,00

Eindsaldo Incassorekening RABO € 7.669,07

Eindsaldo Spaarrekening RABO €22.800,00

Eindsaldo totaal

€31.142,19

€31.142,19

Het verwachte negatieve resultaat wordt grotendeels verklaard door het feit dat Famtofam de
sponsoring van 19 kinderen voor eigen rekening neemt.
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4. Vooruitzichten 2015

Ook voor 2015 verwacht Famtofam een verdere groei van het aantal te sponsoren kinderen.
Door het aanstellen van een bestuurslid Communicatie &PR zal aan verdere naamsbekendheid worden

gewerkt. Hiertoe zal in 2015 een Communicatieplan worden opgesteld.

Ook zullen in 2015 weer presentaties worden verzorgd voor verenigingen en ander instellingen.

Famtofam verwacht dat door de uitbreiding van het aantal contactpersonen in Armenie (Karine,
Kristine en Zara) de nadruk dit jaar worden gelegd op meer bezoeken en betere, c.q. uitgebreidere
communicatie richting sponsoren. Verder zal een onderzoek worden opgestart naar de mogelijkheden
voor Famtofam om, naast de sponsoring van kinderen, nieuwe projecten op te zetten waardoor het
werk van Famtofam mogelijk een extra dimensie krijgt.

Aangezien projecten in het verleden niet altijd het gewenste resultaat hebben gehad wordt eerst
grondig onderzoek gedaan. Het gaat hierbij om de volgende projecten.

• Microkrediet.

Onderzoek naar de mogelijkheden om geld te verstrekken voor startende ondernemers.
• Studie kinderen.

Kinderen die 18jaar zijn en niet meer gesponsord worden toch de mogelijkheid te kunnen
geven om een opleiding te volgen.

• School2School.

Koppelen van scholen uit Nederland aan scholen in Gyumri (Armenie) om scholen daar te
voorzien van benodigde middelen en, zo mogelijk, de kwaliteit van onderwijs daar te
verbeteren.

• Project ondersteuning na bevalling.
Het gaat hier om directe hulp aan moeder en kind na de bevalling.

De begroting over 2015 is toegevoegd als bijlage.
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