Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Asmik

Nummer Kamer van
Koophandel

5 0 1 7 1 3 4 8

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Maclaine Pontstraat 11 1814 HJ Alkmaar

Telefoonnummer
E-mailadres

info@asmik-armenie.com

Website (*)

https://www.asmik-armenie.com/de-stichting-asmik/

RSIN (**)

8 2 2 5 8 9 3 5 7

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
Gezondheid - Patiënten en families
Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Armenie

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Jacolien Purmer-Brinkman

Secretaris

Marleen Kramer

Penningmeester

Gerard den Held

Algemeen bestuurslid

Lex van der Post

Algemeen bestuurslid

Jos Veltman

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

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

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Mobiele Team Armenië
Een team van medisch specialisten (zoals fysiotherapie, ambulante gezinshulp,
psychologische zorg, logopedie en ergotherapie) die arme jonge mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking, thuis (in afgelegen gebieden) 2x per week
bezoekt en hen hulp/zorg verleent, zodanig dat de kwaliteit van leven significant
toeneemt.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Door middel van particuliere bijdragen en bijdragen van diverse fondsen.

Ontwikkelingen snoezelruimte Nor Kharberd
Het inrichten van een snoezelruimte in het tehuis Nor Kharberd
Met dit project willen wij kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
tot rust brengen. Daardoor wordt hun kwaliteit van leven verhoogd. Zij communiceren
op baby- of kindniveau. Daarnaast zitten zij vaak in een rolstoel en hebben zij
zintuiglijke beperkingen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De middelen worden besteed aan MTA als aan de Snoezelruimte.
Op dit moment hebben wij een vermogen wat geplaatst is op de lopende bankrekening.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

geen

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Project 1/ Ontwikkelingen Mobiel Team Armenië (MTA)
Het jaar 2021 is een bijzonder jaar voor dit project. Na een pilot, die van start ging
vanaf januari 2020 en het organiseren van formele zaken gedurende dit jaar, is op 1
november 2021 officieel het Mobiele Team Armenië van start gegaan. Er is ook dit jaar
weer hard gewerkt door het team van onze samenwerkingspartner Dr. Lusine
Antonyan om samen met ons dit mobiele team op te zetten.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Project 2/ Ontwikkelingen snoezelruimte Nor Kharberd
Het tweede project waarover wij u willen inlichten, is het inrichten van een
snoezelruimte in het tehuis Nor Kharberd. Met dit project willen wij kinderen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking tot rust brengen. Daardoor wordt hun
kwaliteit van leven verhoogd. Zij communiceren op baby- of kindniveau. Daarnaast
zitten zij vaak in een rolstoel en hebben zij zintuiglijke beperkingen. Deze kinderen
leven in een grote groep in een te kleine leefruimte, dat levert vaak stressvolle
momenten op. Bijvoorbeeld over¬prikkeld raken door drukte of als reactie op emoties
van andere bewoners. Snoezelen valt onder de belevingsgerichte manier van zorg
verlenen. Kinderen met een verstandelijke beperking zijn vaak meer ingesteld op
lichaamstaal en licha¬melijk contact. Snoezelen prikkelt de belangrijkste zintuigen: het
gehoor, het zicht, de reuk, de tast en de smaak. Door deze zintuigen selectief te
prikkelen, kunnen de kinderen hun emoties en gevoelens uiten en worden daar rustig
van. En hoeft men minder medicatie te geven.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

€

0

€

0

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

24.210

€

47.154

Effecten

€

Liquide middelen

€

42.354

€

+

41.308

+
€

66.564

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

66.564

€

14.618

€
46.767

€

+

21.119

+
€

61.385

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

5.179

Totaal

€

66.564

+
€

67.000

88.119

88.462

+
€

€

€

€

€

Totaal

+

31-12-2020 (*)

88.462

€

343

€

88.462

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

57.500

+
57.500

€
€

16.765

+

€
€

16.765

10.022

+
10.022

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

16.765

67.522

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

30.071

€

4.050

Saldo van baten en lasten

€

-13.306

€

63.472

€

29.581

€

490

+

3.471

579

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

