
Jaarverslag en jaarrekening 2018. 
 
 
 
Stichting Asmik staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 
Vanaf 1 januari 2014 veranderen de voorwaarden en regelgeving voor ANBI's.  
Op de website van de Stichting Asmik moeten daardoor bijgaande zaken openbaar staan: 
 
Fiscaal nummer: 822589357 
 
Contact: Stichting Asmik 
Meer weten over Stichting Asmik? 
Neem contact op met Jacolien Purmer-Brinkman, voorzitter, via jacolienbrinkman@hotmail.com 
Meer weten over sponsoring door of donaties aan Stichting Asmik?  
Neem contact op met Gerard den Held, penningmeester, via gerarddenheld@gmail.com 
 
Bestuurssamenstelling:  
Jacolien Purmer-Brinkman Voorzitter 
Marleen Kramer  Secretaris 
Gerard den held   Penningmeester 
Lex van de Post   Lid 
Jos Veltman   Lid 
 
Onze visie en doelstelling 
Stichting Asmik wil bijdragen aan het optimaal (samen)leven van mensen met een beperking in 
Armenië. De stichting ondersteunt projecten die groei en samenwerking stimuleren en realiseren. 
Deze projecten zijn bedoeld om individuen en organisaties optimaal van hun kracht gebruik te laten 
maken en hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Centraal staan mensen met een 
verstandelijke, lichamelijke of visuele beperking. Daadkracht, ontwikkeling en verbinding zijn 
sleutelwoorden. 
  
Stichting Asmik heeft haar focus op de ontwikkeling van mensen met een beperking. 
Stichting Asmik draagt graag creatieve oplossingen aan. 
Stichting Asmik stimuleert het gebruikmaken en inzetten van onbenutte mogelijkheden en kwaliteiten 
van mensen en organisaties in Armenië. 
Stichting Asmik wil een beweging op gang brengen in de samenleving, door het verbinden van 
organisaties, groepen mensen en individuen. 
 
Beloningsbeleid: 
De bestuursleden van de Stichting Asmik ontvangen geen financiële vergoeding voor de activiteiten die 
zij verrichten voor de stichting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Onze visie en doelstelling 
Stichting Asmik wil bijdragen aan het optimaal (samen)leven van mensen met een beperking in deze 
maatschappij. De stichting ondersteunt projecten die groei en samenwerking stimuleren en realiseren. 
Deze projecten zijn bedoeld om individuen en organisaties optimaal van hun kracht gebruik te laten 
maken en hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Centraal staan mensen met een 
verstandelijke, lichamelijke of visuele beperking. Daadkracht, ontwikkeling en verbinding zijn 
sleutelwoorden. 
Stichting Asmik heeft haar focus op de ontwikkeling van mensen, relaties en 
samenwerkingsverbanden. De organisatie wil betrokken, vernieuwend en ondernemend realiseren.  
 

• Stichting Asmik draagt graag creatieve oplossingen aan. 
• Stichting Asmik stimuleert het gebruikmaken en inzetten van onbenutte 

mogelijkheden en kwaliteiten van mensen en organisaties. 
• Stichting Asmik wil een beweging op gang brengen in de samenleving, door het 

verbinden van organisaties, groepen mensen en individuen. 
 
Verslag van de activiteiten 
Een instelling in Nor Kharberd bijstaan in de zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking: 

• Cursus (4x) gegeven door leerkrachten van de hogeschool uit Amsterdam aan het  
 personeel van de instelling. Alle medewerkers (220) hebben een opleiding gehad. 

• Een paar keer een transport vanuit Nederland georganiseerd naar Armenië met  
 tweedehands materialen zoals douche-brancards, rolstoelen, kleding, spelmaterialen,  
 nieuwe zitzakken en zadelkrukken.  

• Bij de plaatselijke timmerman in Armenië bedboxen en douche brancards laten maken. 
• Opleiding betaald voor leiding die kinderen begeleiden bij het Hippo centrum. 
• Inhoudelijke uitwisseling georganiseerd voor medewerkers van de instelling.  
• Een kinderdagverblijf voor kinderen met een verstandelijke beperking geholpen bij het 

inrichten van het gebouw zoals de keuken, kasten en aangepast meubilair. 
• Gezinnen met een gehandicapt kind geholpen doormidden van: 

- een aangepaste rolstoel;  
- een aangepast elektrische bed. 

• Aanbouw gefinancierd van een huis van een visueel gehandicapte, (douche, wasbak en w.c.). 
• Vervoer geregeld naar de fysiotherapie na een operatie. 
• Veel presentaties over ons werk gegeven in Nederland 

 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
       
      
      



      
   Balans Stichting Asmik over 2018    
          
Activa 31-12-18   31-12-17   Passiva   31-12-18   31-12-17 

           
Materiele vaste activa 0,00  0,00   Eigen vermogen 16.033,29  14.300,36 

      Resultaat  4.403,57  1.732,93 
        20.436,86  16.033,29 

Vlottende activa 0,00  0,00        
Vorderingen           
Tussenrekeningen      Tussenrekening 28,48  28,11 
Spaarrekening 8.100,30  8.100,30        
Liquide middelen 12.365,04  7.961,10        
           
               
Totaal 20.465,34  16.061,40   Totaal  20.465,34  16.061,40 

           
 
 
 
 

     
 
     

Winst en verliesrekening Stichting Asmik over 2018 
     
Ontvangsten  2018  2017 

     
Diverse giften  10.591,20  11.649,70 
Rente     
       
Totaal ontvangsten  10.591,20  11.649,70 

     
     
     
Aanschaf materiaal  -5.313,43  -9.673,00 
Bijdrage reiskosten  -418,67   
Kosten diversen  -455,53  -243,77 

     
       
Totaal uitgaven  -6.187,63  -9.916,77 

     
Totale winst  4.403,57  1.732,93 

 
 


