JAARVERSLAG 2021
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 2021
Gegevens stichting
De stichting is opgericht op 2 februari 2015 onder de naam Stichting Fountain of
Hope Cambodja – Nederland (hierna genoemd FOH), 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 4 personen.
De directeur woont de vergaderingen bij maar heeft geen stemrecht .
Sjaak Roos
Willem-Jan van der Staak
Jos van der Molen

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Wilhelmina Johanna Maria van Opstal

Directeur

Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen en dragen zelf de onkosten (zoals
reiskosten voor vergaderingen). Het bestuur wordt ondersteund en geadviseerd
door een aantal vrijwilligers m.n.
Tini Roos, Froukje de Vries
Gerdien Lammers

Stuurgroep fondswerving
Algemeen ondersteuner
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Onze missie
God roept ieder van ons een bron (Fountain) van levend water te zijn – een bron die
droog en dorstig land bevloeit met de genade en liefde en (Hope) van Christus. Ons
doel is om medeburgers in Cambodja’s meest vervallen en gebroken plaatsen kennis
te laten maken met de Bron, te verfrissen en hen toe te rusten opdat zij op hun beurt
in hun eigen families, werkplaatsen en wijken nieuwe hoop kunnen uitgieten.
In Nederland zet het Bestuur zich op allerlei 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 (overheids)organisaties.
Dit gebeurt onder verantwoording van de in Cambodia zelf gevestigde organisatie
Fountain of Hope Cambodia, zodat de doelgroep een zelfstandig en menswaardig
bestaan kan opbouwen.
De stichting wil deze doelstelling bereiken door:
1. persoonlijk advies en training aan de lokale codirecteuren en bestuur van
Fountain of Hope Cambodia op afstand en door minimaal 2 bezoeken per jaar
2. leiderschapstraining aan verschillende (lokale) kerken in Cambodja
3. het organiseren van uitwisseling tussen kerken internationaal (Cambodja,
Nederland, Amerika, Noorwegen), en hen enthousiast maken voor onze
missie en doel voor dit (ontwikkelings)werk
4. netwerken met internationale en lokale NGO’s in Cambodja
5. bewust maken van Nederlanders van de nood en situatie in Cambodja, en
hun betrokkenheid vergroten
6. werven en ter beschikking stellen van fondsen (schenkingen en legaten) voor
bovengenoemde doelen
7. alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin
verband houden of kunnen bevorderen
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Realisatie van de doelstelling in 2021:
1. De directeur heeft vanwege de Covid pandemie geen trip kunnen maken naar
Cambodja (doel 1).
2. Contact, advies en training werd voornamelijk gedaan via Zoom (doel 1).
3. Het bestuur heeft 4 maal vergaderd. Nicolette Baan heeft vanwege
persoonlijke redenen afscheid genomen als bestuurslid met de functie
secretaris. Willem-Jan van der Staak heeft deze taak van secretaris
overgenomen.
Willem van Leeuwen heeft na verschillende jaren functioneren als
Penningmeester afscheid genomen. Jos van der Molen heeft de positie als
Penningmeester overgenomen.
4. Wij danken Nicolette en Willem voor hun waardevolle en trouwe inbreng.
5. De doelen 2-4 konden vanwege de Covid restricties niet gebeuren
6. In 2021 zijn er initiatieven genomen om werkgroepen te vormen om een
beleid te schrijven voor de belangrijkste pilaren van de Stichting; namelijk:
Relatiebeheer, Communicatie, Reizen, Events en Vrijwilligers. Er zijn
vergaderingen gepland en verschillende mensen met expertise zijn
uitgenodigd om deel te nemen en mee te denken in het vormen van het
beleid. Dit met als doel om meer fondsen te werven en donoren te behouden.
( doel 6)
7. Voor een adequaat financieel-en relatiebeheer wordt vanaf 2021 gebruik
gemaakt van het online boekhoud programma Ebook
8. In 2019 kon de stichting € 24.258,51 overmaken aan het Rahakiri project in
Cambodja, (doel 6).
Tot slot
We zijn dankbaar dat we ondanks Covid in goede relatie konden blijven met het
team in Cambodja en dat het werk met de nodige creativiteit door kon gaan. We
danken de mensen die ons gesteund hebben met gebed en met financiën.
Vastgesteld door het bestuur op 2 Juni 2022,

J. Roos
voorzitter

W. van der Staak
secretaris
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