JAARVERSLAG 2016
Inleiding
In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van
Stichting Fountain of Hope Cambodja –Nederland. Dit is het jaarverslag over 2016.
Onze missie
God roept ieder van ons een bron van levend water te zijn – een bron die droog en
dorstig land bevloeit met de genade en liefde van Christus. Ons doel is om
medeburgers in Cambodja’s meest vervallen en gebroken plaatsen te verfrissen en
hen toe te rusten opdat zij op hun beurt in hun eigen families, werkplaatsen en
wijken kunnen uitgieten.
In Nederland zet het Bestuur zich op alle mogelijke manieren in om het werk van
FOH in Cambodja te ondersteunen, adviseren en te promoten.
Doel
De bevolking van Cambodja, daar waar ernstige nood is op sociaal, emotioneel,
fysiek, geestelijk, agrarisch en bancair gebied ondersteunen met voorlichting,
scholing, training, coaching, geestelijke vorming en toerusting. De uitvoering is in
nauwe en intensieve samenwerking met de lokale kerk en organisaties, zodat de
doelgroep in de toekomst een zelfstandig en menswaardig bestaan kan opbouwen.
De stichting ambieert de doelstelling te bereiken door:
1. persoonlijk advies en training aan de locale co-directeuren en bestuur van
Fountain of Hope Cambodia op afstand en door minimaal 2 bezoeken per jaar
2. leiderschapstraining van verschillende kerken in Cambodja
3. het organiseren van uitwisseling tussen kerken internationaal (Cambodja,
Nederland, Amerika), en blootstellen aan ontwikkelingswerk
4. netwerken met internationale en lokale NGO’s in Cambodja
5. bewust maken van de Nederlandse bevolking van de nood en situatie in
Cambodja, en hun betrokkenheid vergroten
6. werven en ter beschikking stellen van fondsen (schenkingen en eventueel
legaten) voor bovengenoemde doelen
7. alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin
verband houden of kunnen bevorderen

Realisatie van de doelstelling in 2016:
1. De directeur heeft 3 bezoeken afgelegd aan Cambodia, in februari,
juli/augustus en november 2016. Daarbij trok zij intensief op met beide
lokale directeuren voor overleg en advies.
2. De directeur faciliteerde diverse trainingen, zoals inductieve bijbelstudie met
lokale leiders, alsmede projectplanning tijdens een retraite.
3. Verschillende mensen uit Amerika en uit Nederland hebben in november
kennis gemaakt met de projecten in 2 provincies. Lokale directeuren
Bunnath en Nareth zijn in maart op bezoek geweest in Amerika en Nederland
om presentaties te geven en relaties op te bouwen.
4. Partners International ondersteunt vanaf 2016 met het ‘ koeienbank’-project.
Relaties met diverse lokale NGO’s worden voortdurend aangehaald.
5. Zie bezoek directeuren aan Nederland. Er zijn verschillende benefietdinners
georganiseerd om het werk in Cambodja onder de aandacht te brengen en
om fondsen te werven. De website is ontwikkeld en verbeterd en er wordt
gewerkt aan social media (facebook, Instagram). De directeur Joke heeft
contact gelegd met mogelijke zakelijke donoren (ondernemers).
6. In 2016 kon de stichting $14.156,93 (€ 13.000) overmaken aan de projecten
in Cambodja, denkzij diverse donaties.
Bestuursactiviteiten waren:
 Er is meer structuur gekomen door een nieuwe bestuurssamenstelling en het
instellen van stuurgroepen; er is drie keer vergaderd in 2016.
 De Stichting is geregistreerd bij Mollie en online doneren is nu mogelijk.
 Iedere maand verschijnt een nieuwsbrief en directeur Joke brengt schriftelijk
verslag uit van haar reizen.
 Er zijn tenminste 3 benefiet diners georganiseerd .
 Er zijn contacten gelegd met een accountant en een website bouwer.
 Eén bestuurslid is tijdens haar werkreis naar Cambodja tevens een dag op
stap geweest met de directeur naar diverse FOH activiteiten in één provincie.
Fondswervingsactiviteiten
 Antwoordkaarten laten drukken
 Ten minste 3 benefiet diners gehouden
 Promotiefilmpjes zijn gemaakt en vertoond
 Start gemaakt met betrokkenheid creëren via 1-op-1 relaties, zoals
ondernemers

Gegevens stichting
De stichting is opgericht op 2 februari 2015 onder de naam Stichting Fountain of
Hope Cambodja – Nederland (St FOH NL), en statutair gevestigd in Hendrik Ido
Ambacht. Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel in Rotterdam is
62581570 , en het RSIN (fiscaal nummer) is 854874811.
Het bankrekeningnummer van FOH Cambodja-Nederland is NL18INGB0006863998.
ANBI
Op grond van de ANBI-verklaring, die voor onbepaalde tijd is verleend op 2
november 2015 onder dossiernummer 100645, zijn giften aan onze stichting
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Organisatie en bestuur
De stichting wordt geleid door een bestuur bestaande uit 3 personen.
De directeur woont de vergaderingen bij maar heeft geen stemrecht heeft.
Wilhelmina van Dongen – Barendregt
Sjaak Roos
Nicolette Baan-van Dooren
Willem Cornelis van Leeuwen
Jeanet Hertsenberg
Wilhelmina Johanna Maria van Opstal

Voorzitter tot September 2016
Voorzitter vanaf September 2017
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid sinds September 2016
Directeur

Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen en hebben tot nu toe zelf de onkosten
gedragen (zoals reiskosten voor vergaderingen).
Er is een stuurgroep voor communicatie en een stuurgroep fondswerving.
Tot slot
We zijn dankbaar voor een vruchtbaar jaar van onze stichting, en voor de mensen
die ons gesteund hebben met gebed en met financiën. Het bestuur is gemotiveerd en
uitgebreid tot 4 mensen; er is nog een vacature.
Vol vertrouwen op God, die mogelijk maakt wat bij de mensen voor onmogelijk
gehouden wordt, gaan we 2017 in.
Vastgesteld door het bestuur op 26 juni 2017
S. Roos
voorzitter

N. Baan-van Dooren
secretaris

