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Missie en visie 
Visie 
Stichting Asmik wil bijdragen aan het optimaal (samen) leven van mensen (met name jeugdigen) met 
een verstandelijke en/of lichamelijke 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.  
 
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.  
 

Missie 
De stichting heeft ten doel: de financiële ondersteuning van instellingen in Armenië en projecten 
werkzaam of actief op het gebied van liefdadigheid en/of algemeen maatschappelijke nut; het 
stimuleren van het naleven van die waarden en normen, die een bijdrage leveren aan een 
waardevolle samenleving. 
De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: het organiseren van acties en activiteiten die erop 
gericht zijn financiële middelen te verzamelen, het richting geven in woord en gedrag als bijdrage aan 
een waardevolle samenleving. De stichting heeft zich geen winstoogmerk ten doel gesteld. 
	
 
 
 
 
 
 
 



Evaluatie 2019 
Bestuur bijeenkomsten 
Het bestuur is in de nieuwe samenstelling 6 maal bijeen geweest in 2019. 
De eerste bijeenkomst was gericht op kennismaking met de nieuwe bestuursleden en met het werk 
van stichting Asmik-Armenië. De twee volgende bijeenkomsten waren voorbereidingsbijeenkomsten 
voor het werkbezoek eind september/begin oktober. De vierde bijeenkomst was een evaluatie van het 
werkbezoek en besluiten nemen over toekenning van aanvragen. De vijfde en zesde bijeenkomst 
waren beide gericht op het verder uitwerken van de projecten en de organisatie daarvan binnen de 
eigen stichting. Hierbij contactpersonen zijn aangesteld ten aanzien van de verschillende projecten. 
 
Werkbezoek 
Van 28 september t/m 4 oktober 2019 is een delegatie van 4 bestuursleden naar Armenië gereisd om 
de gehonoreerde aanvragen uit 2018 te bezoeken en ons ter plaatse te laten informeren over de 
nieuwe hulpaanvragen om deze goed te kunnen beoordelen. We worden daarin begeleid door een 
arts van COAF, een medische hulpverleningsorganisatie in Armenië. En we bezoeken het kindertehuis 
Nor Kharberd en het medisch kinderdagverblijf Masis, waarbij we uitgebreid spreken met de directeur. 
 
Projecten 
We hebben de volgende projecten gesteund en begeleid, waarbij het goed is te realiseren dat deze 
projecten ook in 2020 doorlopen: 

- Individuele aanvragen (zie website); 
- Starten van het project Mobile Team Asmik-Armenië; 
- Begeleiden van een businessplan voor een start-up van een internetcafé van een jonge 

Armeense man; 
- Participatie bij het realiseren van een snoezelruimte in het kindertehuis Nor Kharberd 

 
Voornemen 2020  
Stichting wil de navolgende projecten starten in 2020 (of zijn net gestart eind 2019) 
 
Mobiele team Armenië/Asmik (MTA) (start begin 2020) 
De doelstelling van de Mobiele team Asmik/Armenië (MTA) is om arme, jonge mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking thuis te bezoeken en hen zodanig hulp te verlenen w.o. 
fysiotherapie, ambulante gezinshulp, psychologische zorg en ergotherapie, waardoor hun kwaliteit van 
leven in een latere fase significant toeneemt. Verder willen we met het te ontwikkelen project een 
voorbeeldfunctie bekleden om zodoende het project te verduurzamen in Armenië. 
 
Opstarten internetcafé (opgestart eind 2019). 
Voor een jonge man met lichamelijk beperking is de stichting Asmik behulpzaam bij het opstarten van 
een internetcafé (met kleine investeringen en met kennis). 
 
Snoezelruimte 
Wij willen jonge mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in een tehuis te Nor 
Kharberd ondersteunen bij het aanschaffen van een snoezelruimte. En voor kinderen met een 
verstandelijke handicap die thuis wonen. Hiervoor hebben wij de projectmanager van deze instelling 
uitgenodigd om naar Nederland te komen om zich te oriënteren op de diverse materialen die gebruikt 
worden voor snoezelruimtes (dit is niet aanwezig in Armenië). 
 
Individuele aanvragen 
Daarnaast krijgen wij regelmatig aanvragen voor ondersteuning individuele gevallen. Dit kan variëren 
van een aangepast bed tot braille boek voor onderwijs. 
 
 
Beloningsbeleid 



Er zijn geen vacatiegelden verstrekt aan de bestuurders. 
 
 
 
De jaarrekening is vastgesteld op  
 
13 januari 2020 
 
 
 

 

 

Balans Stichting Asmik over 2019

Activa 31-12-2019 31-12-2018 Passiva 31-12-2019 31-12-2018

Materiele vaste activa 0,00 0,00 Eigen vermogen 20.436,86 16.033,29
Resultaat 4.211,58 4.403,57

24.648,44 20.436,86
Vlottende activa 0,00 0,00
Vorderingen
Tussenrekeningen Tussenrekening 30,57 28,48
Spaarrekening 8.100,30 8.100,30
Liquide middelen 16.578,71 12.365,04

Totaal 24.679,01 20.465,34 Totaal 24.679,01 20.465,34

jan-20

Ontvangsten 2019 2018

Diverse giften 9.737,75 10.591,20
Rente

Totaal ontvangsten 9.737,75 10.591,20

Aanschaf materiaal -3.326,29 -5.313,43
Bijdrage reiskosten -1.924,96 -418,67
Kosten diversen -274,92 -455,53

Totaal uitgaven -5.526,17 -6.187,63

Totale winst 4.211,58 4.403,57

jan-20

Winst en verliesrekening Stichting Asmik over 2018


