Inleiding
In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van
Stichting Fountain of Hope Cambodja –Nederland. Dit is het eerste jaarverslag over
het jaar van oprichting 2015.
Doelstelling
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.
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.
Doelen
• Het verlenen van (financiële of andere) steun aan in Nederland en/of
Cambodja gevestigde algemeen nut beogende (kerkelijke,
levensbeschouwelijke, liefdadige, culturele of wetenschappelijke)
instellingen;
• Het werven, innen en beheren van gelden, het aanvaarden van
schenkingen en erfstellingen/legaten, alsmede het verstrekken en
aangaan van geldleningen;
• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Realisatie doelstelling
De stichting ambieert de doelstelling te bereiken door:
• 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
• leiderschapstraining van verschillende kerken in Cambodja
• het organiseren van uitwisseling tussen kerken internationaal (Cambodja,
Nederland, Amerika), en blootstellen aan ontwikkelingswerk
• netwerken met internationale en lokale NGO’s in Cambodja
• bewust maken van de Nederlandse bevolking van de nood en situatie in
Cambodja, en hun betrokkenheid vergroten
• werven en ter beschikking stellen van fondsen voor bovengenoemde doelen

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
Nicolette Baan-van Dooren
Willem Cornelis van Leeuwen
Wilhelmina Johanna Maria van Opstal

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Directeur

Het bestuur heeft driemaal vergaderd:
1 december 2014, 25 januari 2015, 5 oktober 2015
Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen en hebben tot nu toe zelf de onkosten
gedragen (zoals reiskosten voor vergaderingen).
Activiteiten
Bestuursactiviteiten waren:
• administratie omtrent de oprichting van de stichting
• registratie bij de Kamer van Koophandel
• aanvraag ANBI status (succesvol) inclusief lanceren van een website
Mandaat verlenen aan de directeur voor training en evaluatie van betrokken
projecten, netwerken en organiseren van uitwisseling.
• Cambodja februari 2015
• Cambodja juli-augustus 2015
Fondswervingsactiviteiten
• Bezoek netwerk van kerken in Noorwegen (directeur)
• Plannen van benefiet-diners voor 2016-04-07
• Ontwikkelen van promotiefilmpjes
• Betrokkenheid creëren door middel van 1-op-1 relaties
Financieel jaarverslag 2015

Vooruitblik investeringen 2016
Leiderschapstraining €16.000 (2x 2 dagen training voor 120 personen)
Holistische ontwikkeling van gemeenschappen – dorpen in 4 verschillende
provincies €80.000/provincie
Fondswervingskosten (onderhoud website, communicatie) €500
Ticketkosten en lokale onkosten verblijf Cambodja €4300
Totaal streefbedrag ruim €100.000
Tot slot
We zijn dankbaar voor een positief eerste jaar van onze stichting, en voor de
mensen die ons gesteund hebben met gebed en met financiën.
Vol vertrouwen op God, die mogelijk maakt wat bij de mensen voor onmogelijk
gehouden wordt, gaan we 2016 in.
Vastgesteld door het bestuur op april 2016-04-07
N. Baan
secretaris

