
Bestuursverslag Famtofam over 2021

1. Organisatiestructuur

In 2021 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 van gelden ten behoeve van hulpbehoevenden in het aardbevingsgebied van
Armenië met het oogmerk deze te ondersteunen in hun dagelijkse primaire behoeften
waaronder het volgen van onderwijs van kinderen, en het doorgeven van deze gelden
aan- door het bestuur( 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 houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur van Famtofam heeft in 2021 geen wijzigingen ondergaan. De samenstelling van
het bestuur is als volgt:

● Dhr G. Voolstra (Voorzitter)
● Vacature (Waarnemend secretaris Elle Hoekstra)
● Dhr W. van der Molen (Penningmeester)
● Dhr E. Hoekstra (PR&Communicatie)
● Mevr M. van der Veen (Studiefonds)
● Mevr W. de Jong (Ledenadministratie)

De werkwijze van de stichting is als volgt.
1. De bijdragen van sponsoren worden voor het overgrote deel door de penningmeester

automatisch geïncasseerd. Een gering aantal sponsoren maakt de bijdrage zelf over.
Tweemaandelijks worden de bedragen overgemaakt naar de bankrekening van
Famtofam bij de Ardshinbank CJSC in Gyumri.

2. De middelen voor het verstrekken van Noodhulp worden door de penningmeester
overgemaakt naar een speciale Famtofam bankrekening in Gyumri.

Maandelijks wordt door de penningmeester een zogenaamde “Payment order” opgemaakt. Op
deze lijst staan alle kinderen vermeld die in de desbetreffende maand recht hebben op een
uitkering van Famtofam. Naast de uit te keren maandbedragen staan ook de ouders/verzorgers
vermeld met hun paspoortnummer. Deze ouders/verzorgers zijn bevoegd om het geld op te
nemen bij de bank nadat ze zich hebben gelegitimeerd.

Voor de stichting zijn drie medewerkers actief in Gyumri. Zij onderhouden de contacten met
de families daar. Ze verzamelen alle informatie over de sponsorkinderen en de families en
communiceren dit met de ledenadministratie die zorgt voor administratie en communicatie
met de sponsoren. Alle kinderen uit het Famtofam programma worden minstens eenmaal per
jaar bezocht. Ook wordt de noodhulp door deze medewerkers georganiseerd.
Daarnaast voorzien zij de bestuursleden van informatie die nodig is bij zaken die specifieke
aandacht en beslissingen vereisen.
In 2021 zijn 406 bezoeken door de contactpersonen afgelegd. Dit zijn reguliere, noodhulp en
bezoeken i.v.m. het Famtofam Studiefonds.
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2. Verslag over 2021

In 2021 heeft Famtofam opnieuw de gevolgen van Covid19 ondervonden. Bezoeken door de
contactpersonen in Armenië hebben minder (en veelal anders) plaatsgevonden. Ook werd
vaker dan gebruikelijk Noodhulp verleend. Tenslotte kwam er in Nederland minder geld
binnen.

Ook is er in 2021 geen bestuursreis naar Armenië geweest.

Overzicht aantal gesponsorde kinderen:

Per 1-1-2021 259
Per 31-12-2021 247

Overzicht aantal sponsoren:

Per 1-1-2021 191
Per 31-12-2021 193

Kerntaak van de stichting was ook in 2021 het sponsoren van kansarme kinderen in Gyumri.
Ook ruim 30 jaar na de aardbeving blijkt deze hulp nog altijd bitter noodzakelijk. Daarnaast
wordt structureel noodhulp verleend aan gezinnen in schrijnende situaties. Meestal betekent
dit het verstrekken van voedsel en brandhout voor de winter. In totaal heeft Famtofam in 70
schrijnende situaties directe hulp kunnen bieden.

Inmiddels worden 4 studenten ondersteund door het Famtofam Studiefonds. Daarnaast zijn 2
nieuwe studenten toegelaten tot het voorprogramma met de bedoeling ook deze studenten in
de toekomst een studiebeurs te geven.

Financieel gezien is 2021 een verrassend positief jaar geworden. Begroot was een tekort van
€ 3.670. Met name de ontvangen donaties (begroot op € 5.500, gerealiseerd ruim € 14.000) en
de kerstgiften (begroot op € 8.000, gerealiseerd bijna € 12.500) hebben ertoe geleid dat het
jaar is afgesloten met een batig saldo van € 6.045.

Het financieel overzicht van 2021 is toegevoegd als bijlage.

3. Vermogensverloop

Vermogen per 1-1-2021 € 37.759
Resultaat 2021 €   6.045
Vermogen 31-12-2021 € 43.804

Voorzieningen voor
Famtofam-kinderen €   2.730
Kornhorn-kinderen €   3.030
Project Artik/de Twirre €   2.196

Totaal € 7.956

Gereserveerd voor
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Noodhulp €   4.500
Studiefonds €   8.642
Bestuursreis €   2.000
Algemene reserve € 20.706

Totaal € 35.848

Totaal Voorzieningen en reserveringen € 43.804

Eindsaldo Ardshinbank Armenië €   1.502
Eindsaldo Ardshinbank Noodhulpfonds Armenië € 676
Eindsaldo Incassorekening RABO € 22.557
Eindsaldo Spaarrekening RABO € 19.069

€ 43.804

4. Vooruitzichten 2022

Door de Covid19 pandemie zal het opnieuw lastig worden om een groei van het aantal te
sponsoren kinderen te realiseren in 2022. Ook is niet duidelijk of de uitgestelde bestuursreis
van 2020 dit jaar wel kan plaatsvinden.

Ook in 2022 zal weer structureel noodhulp worden verleend aan gezinnen in schrijnende
situaties. De medewerkers in Gyumri beslissen zelfstandig in welke gevallen deze hulp
verleend wordt. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag gebudgetteerd (2022: €4500,--).
Wel zal elke toekenning van noodhulp (achteraf) aan het Famtofam bestuur worden
verantwoord.

De begroting voor 2022 is toegevoegd als bijlage.

w.g. Gjalt Voolstra (voorzitter)
Elle Hoekstra (waarnemend secretaris)
Wietze van der Molen (penningmeester)
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