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Algemene gegevens 

 

Stichting Asmik  

Maclaine Pontstraat 11 

1814 HJ Alkmaar 

E-mail: info@asmik-armenie.com 

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

 

Datum oprichting juni 2010 

KvK nummer: 50171348 

Fiscaal nummer: 822589357  

ANBI-nummer822589357 

NL 08 TRIO 0198324251 t.n.v. Stichting Asmik 

 

Bestuursleden 

Jacolien Purmer-Brinkman, Voorzitter vanaf 1/6/2010 

Marleen Kramer, Secretaris vanaf 1/1/2019 

Gerard den Held, Penningmeester  vanaf 1/1/2019 

Lex van der Post, Lid vanaf 1/6/2015 

Jos Veltman, Lid vanaf 1/1/2019 

 

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 
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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, een medische hulpverleningsorganisatie in Armenië. En we bezoeken het kindertehuis Nor 

Kharbed 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 business plan voor een start-up van een internetcafé van een jonge 

Armeense man; 

- Participatie bij het realiseren van een snoezelruimte in het kindertehuis Nor Kharbed. 

 

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. 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. 

 

 

Verklaringen 

Aan de bestuursleden is in 2019 een vergoeding versterkt van € 1.924,96 aan reiskosten. 
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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
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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
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Ontvangst Giften

Jaren Boekdatum Naam Bedrag

2019 jan J.H. K…. 100,00

H.M. K…… 10,00

NP (bedrijf) 100,00

feb J.H. K…. 100,00

H.M. K…… 10,00

NP (bedrijf) 100,00

mrt J.H. K…. 100,00

H.M. K…… 10,00

apr J.H. K…. 100,00

H.M. K…… 10,00

mei J.H. K…. 100,00

H.M. K…… 10,00

jun J.H. K…. 100,00

H.M. K…… 10,00

Diaconie 2.200,00

J. D…. 100,00

K.P…. 100,00

jul Diaconie 1.500,00

Diaconie 52,75

J.H. K…. 100,00

H.M. K…… 10,00

H.B….. 100,00

aug J.H. K…. 100,00

H.M. K…… 10,00

sep J.H. K…. 100,00

H.M. K…… 10,00

D.C. K….. 200,00  

M.H. K….. 250,00  

T. J….. 50,00    

W. P…. 40,00    

okt J.H. K…. 100,00

H.M. K…… 10,00

J.J. S…. 75,00    

M.M.B. v B…. 50,00    

N. M…. 10,00    

H. B….... 25,00    

nov J.H. K…. 100,00

H.M. K…… 10,00

C.J. H…. 2.500,00

dec J.H. K…. 100,00

H.M. K…… 10,00

T. H…. 100,00  

J.O. T…. 100,00  

T.H. H…... 150,00  

J. D… 100,00  

M. S…. 15,00    

S. V…. 50,00    

F.F. F…. 50,00    

S.S.A.M. P… 100,00  

Diaconie 300,00  

Eindtotaal 9.737,75

 


