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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. 
 
 

mailto:info@asmik-armenie.com
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Evaluatie 2020 
Het jaar 2020 is een memorabel jaar in vele opzichten. Ook voor het werk de 
stichting Asmik, zowel in Nederland als in Armenië. De Covid-19 uitbraak en de 
oorlog in de regio Nagorno Karebach hebben Armenië diep geraakt. Het bestuur van 
stichting Asmik leeft mee met de mensen ter plaatse. 
 
Bestuur bijeenkomsten 
Het bestuur heeft 6 maal vergaderd in 2020. Vanwege de Covid-19 pandemie was 
dat een aantal maal digitaal. Onze hoofdonderwerpen waren het uitwerken, 
monitoren en financieren van de projecten. Naast de vergaderingen is er 
geïnvesteerd in het contact opbouwen met nieuwe fondsen en diaconieën. En is er 
contact geweest met mensen in Armenië en in Nederland om onze plannen verder uit 
te werken. 
Een bijzondere actie was de pitch voor Wilde Ganzen om te vertellen over ons 
project Mobiel Team Armenië. 
Er is gewerkt aan de communicatie en PR. De website is geactualiseerd, er zijn een 
aantal nieuwsberichten opgesteld en er is een jaarlijkse nieuwsbrief verstuurd. 
Daarbij werden we voor het eerst geassisteerd door een tekstschrijver die op 
vrijwillige basis onze teksten redigeert. 
 
Werkbezoek 
Het werkbezoek aan Armenië is vanwege de pandemie geannuleerd. Er heeft wel 
een digitale meeting plaatsgevonden met onze contactpersonen in Armenië. In juni 
zou een contactpersoon vanuit de instelling Nor Kharberd naar Nederland komen om 
het snoezelruimte project uit te werken, maar ook dit bezoek werd geannuleerd. 
 
Projecten 
We hebben de volgende projecten gesteund en begeleid, waarbij het goed is te 
realiseren dat sommige projecten ook in 2021 doorlopen: 

1. Het project Mobile Team Asmik-Armenië; gestart in 2019 
2. Participatie bij het realiseren van een snoezelruimte in het kindertehuis Nor 

Kharbed. 
3. Individuele aanvragen (zie website); 
4. Begeleiden van een business plan voor een start-up van een internetcafé van 

een jonge Armeense man; 
 
 
 Project 1 / Ontwikkelingen Mobiel Team Armenië (MTA) 
Vorig jaar heeft het bestuur in overleg met dr. Lusine Antonyan (onze contactpersoon 
in Armenië), besloten om een Mobiel Team Armenië op te richten. 
 
Wat is het Mobiel Team Armenië? 
Een team van medische specialisten (zoals fysiotherapie, ambulante gezinshulp, 
psychologische zorg 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 gaan verlenen, zodanig dat hun kwaliteit van leven in een latere fase 
significant toeneemt. De overheid van Armenië is niet bij machte om dit te doen.  
In samenspraak met dr. Lusine Antonyan hadden wij ons voorgenomen begin dit jaar 
om te starten. Zij heeft een selectie gemaakt van 4 kinderen. Hier volgt een korte 
beschrijving van de kinderen: 
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• D. is een jongeman van circa 19 jaar. Zijn spieren werken niet goed samen en 
hij kan helaas niet zitten en moet geholpen met eten. Doelstelling van de 
therapie is deze twee vaardigheden ontwikkelen.  

• is een meisje van circa 16 jaar. Haar spieren zijn gespannen hierdoor is het 
moeilijk voor haar om van een liggende houding naar een zittende houding te 
gaan. Zij kan helaas niet lopen en vindt het erg lastig om zichzelf te verzorgen 
(o.a. eten) en heeft af en toe hulp nodig. Doelstelling van de therapie is: 
ontspannen van de spieren, het ontwikkelen van de fijne motoriek zodat zij 
makkelijker kan gaan zitten en zelf kan eten zonder hulp en het ontwikkelen 
van haar looptechniek.  

• M. is een jongetje van circa 6 jaar. Bij hem is de cognitieve ontwikkeling (het 
leren onthouden, oplossen van problemen) beschadigd. Hij volgt geen 
instructies op en zijn motoriek is niet goed ontwikkeld.  
Bij M. heeft de therapie een aantal doelstellingen: het ontwikkelen van zijn 
motoriek zodat hij kan zitten en uiteindelijk hopelijk kan gaan lopen. Het 
andere doel is het helpen bij zijn cognitieve ontwikkeling zodat hij dingen meer 
begrijpt en instructies kan opvolgen.  

• is een jongetje van 4 jaar. Hij kan alleen liggen en rollen, zijn spraak is zeer 
onderontwikkeld en zijn cognitieve ontwikkeling loopt ver achter. Doelstelling 
van de therapie is om bij A. bewust vermogen te ontwikkelen en de cognitieve 
velden aan te spreken. Daarnaast wordt getracht om een zittende houding 
aan te leren.  

 
Resultaten 
Het MTA was een kleine maand bezig en we zagen al een kleine voortgang bij D. hij 
trachtte te gaan zitten en M. deed zijn eerste aarzelende stapjes. 
Covid-19 
Medio maart 2020 werd ook in Armenië Covid-19 geconstateerd en het openbare 
leven kwam, net zoals in Nederland, acuut tot stilstand. Ook de oorlog met 
Azerbeidzjan heeft niet meegeholpen. In Armenië zijn er circa 50.000 besmettingen 
per miljoen inwoners (in Nederland 43.000 per miljoen inwoners). Daar komt nog bij 
dat lang niet iedereen die klachten heeft, getest wordt. Dit geeft aan hoe groot de 
problemen daar zijn. 
 
Project 2 / Ontwikkelingen snoezelruimte Nor Kharberd  
Het tweede project 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 een overreactie op 
drukte en reactie op emoties van andere bewoners. Het inrichten van deze 
snoezelruimte moet gezien worden als een pilot. Op de lange termijn willen wij het 
fenomeen snoezelruimte graag uitbreiden en inrichten bij andere instellingen in 
Armenië. 
 
Wat is snoezelen? 
Snoezelen valt onder de belevingsgerichte manier van zorg verlenen. Mensen met 
dementie of met een verstandelijke beperking zijn vaak meer ingesteld op 
lichaamstaal en lichamelijk contact.  
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Snoezelen prikkelt de belangrijkste zintuigen: het gehoor, het zicht, de reuk, de tast 
en de smaak. Door deze zintuigen selectief te prikkelen, kunnen mensen hun 
emoties en gevoelens uiten. Het uiteindelijke doel van snoezelen is een betere 
kwaliteit van leven van degene die zorg krijgt. Snoezelen optimaliseert gevoelens. 
Het geeft een gevoel van geborgenheid en veiligheid. 
Snoezelhulpmiddelen of -materialen:  
 Geven ontspanning;  
 Gaan verveling tegen;  
 Bevorderen contact leggen;  
 Verbeteren het ervaren via zintuiglijke waarneming. 
 
Dit alles zorgt voor afname van onrust en agressie en dus voor minder gebruik van 
kalmerende medicatie. Zoals we al eerder schreven, het maakt het leven en de 
relatie zinvoller. Inmiddels is er al een mooi bedrag gerealiseerd waardoor wij de 
eerste bestelling hebben geplaatst voor het bouwen van een snoezelruimte. Dit 
hopen wij in 2021 te realiseren. Hieronder vinden jullie een impressie van een onder-
deel uit de snoezelruimte.  
 

 
 
3. Individuele aanvragen 
Daarnaast krijgen wij regelmatig aanvragen voor ondersteuning individuele gevallen. 
Dit kan variëren van een aangepast bed tot braille boek voor onderwijs. We hebben 
in 2020 weinig aanvragen gehad. 
 
4. Opstarten internetcafé (opgestart eind 2019). 
Voor een jonge man met lichamelijk beperking heeft de stichting Asmik begeleiding 
geboden bij het onderzoek of een eigen onderneming realistisch zou zijn. 
Gaandeweg 2020 bleek dat er te weinig mogelijkheden waren om een internetcafé 
als eigen onderneming op lange termijn succesvol te laten zijn. We gaan nog wel in 
overleg met onze contactpersoon om te kijken hoe deze jongeman een zinvolle 
dagbesteding geboden kan worden. 
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Financieel Verslag 2020 
Jaarrekening 2020

Activa 31-12-2020 31-12-2019 Passiva 31-12-2020 31-12-2019

Materiele activa 0 0 Eigen vermogen

Overige Reserve 24.648,44  20.436,86 

Resultaat 7.971,42    4.211,58   

presentatie wijziging (zie toelichting) -11.500,00 24.648,44 

21.119,86 

Bestemmingsreserve Snoezelruimte 22.500,00 

Bestemmingsreserve MTA 44.500,00 

Vlottende activa

Debiteuren 2.654,62   -           Totaal eigen vermogen 88.119,86 24.648,44 

Tussenrekeningen 44.500,00 

Vreemd vermogen Kort

Liquide middelen 41.308,24 24.679,01 Tussenrekening 343,00      30,57

Totaal 88.462,86 24.679,01 Totaal 88.462,86 24.679,01 

-            -            
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Ontvangsten 2020 2019

Giften algemeen 10.022,23 9.737,75 

Giften met een specifiek doel 57.500,00  -         

Rente -            -         

Totaal ontvangsten 67.522,23  9.737,75 

Aanschaf materiaal/projectkosten 3.471,85    3.326,29 

Bijdrage reiskosten -            1.924,96 

Kosten diversen 578,96      274,92    

Totaal uitgaven 4.050,81    5.526,17 

Totale Resultaat 63.471,42  4.211,58 

Verdeling resultaat

Ten gunste van de bestemmingsreserve

Snoezelruimte 17.500,00  

MTA

Ontvangen bijdragen 40.000,00 

uitgaven -2.000,00  

38.000,00  

Overige reserve 7.971,42    4.211,58

Totaal 63.471,42  4.211,58 

Winst- en verliesrekening Stichting Asmik over 2020
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

De grondslagen, die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde, tenzij anders is vermeld. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de 
opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en overige laten over het jaar. De  
opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
Een voorziening voor oninbaarheid wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
De voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op basis van ouderdom. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden, kas en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Reserves en Fondsen 
De reserves bestaan uit overige reserve en uit bestemmingsreserves. 
De overige reserve is dat deel van het eigen vermogen dat is gevormd voor de dekking van risico’s en 
om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 
Er is sprake van een bestemmingsreserve, indien het bestuur en/of door derden een deel van de 
reserves heeft afgezonderd/aangemerkt voor een speciaal doel. 
 
Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en na eerste 
verwerking tegen geamortiseerde kostprijs, dit is in de meeste gevallen de nominale waarde. 
 
Baten van particulieren en bedrijven 
Contributies, donaties en giften worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen, met 
uitzondering van ontvangsten die kunnen worden toegerekend aan een periode waarin een bepaalde 
toezegging heeft plaatsgevonden. 
 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroom overzicht is opgesteld op basis van de directe methode. 
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Toelichting op de Balans

Activa 31-12-2020 31-12-2019

Materiele vaste Activa -             -            

Vlottende activa

Debiteuren

Vliegtickets i.v.m. reisannulering 2.138,38    

Vliegtickets i.v.m. reisannulering Gayana

i.v.m. opleiding Snoezelruimte 516,24       

Totaal debiteuren 2.654,62     -            

Tussenrekening

Toezeggingen ontvangen  

Wereld Wijd voor Kinderen 5.100,00    

Wilde Ganzen Snoezelruimte 4.400,00    

Wilde Ganzen MTA 20.000,00  

PKN Castricum 15.000,00  

44.500,00   -            

Liquide middelen

Spaar/bank te goeden 41.308,24   24.679,01  

Eigen vermogen
Overige Reserve 24.648,44  20.436,86  

Resultaat 7.971,42    4.211,58    

presentatie wijziging1) -11.500,00 

21.119,86   24.648,44  

Bestemmingsreserve Snoezelruimte

aandeel Asmik (presentatiewijziging) 5.000,00    

Wilde ganzen 4.400,00    

WWVK 5.100,00    

the Thom foundation 2.000,00    

ONTW SAMENW KOOK 4.000,00    

HUIB VAN DE VECHT STICHTING 2.000,00    

Uitgaven

Totaal Bestemmingsreserve Snoezelruimte 22.500,00   -            

Bestemmingsreserve MTA

Aandeel Asmik (presentatiewijziging) 6.500,00    

Hofsteestichting 5.000,00    

Diaconie Castricum 15.000,00  

Wilde ganzen 20.000,00  

Uitgaven -2.000,00   

44.500,00   -            

Vreemd Vermogen Kort

Bankkosten 43,00         30,57         

terugbetaling aan Diaconie 300,00       

343,00       

1) een deel van het eigen vermogen is 

toegewezen aan de projecten Snoezelruimte (€ 

5,000,) en (MTA € 6,500,-)
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Toelichting Winst- en Verliesrekening

2020 2019

Baten

De Stichting Asmik kent twee typen baten:

a: algemene giften (kunnen vrij besteed worden)

B: doel giften voor specifieke projecten

Ad A algemene giften

De algemene giften bedragen 10.022,23 9.737,75 

(in de bijlage zijn de bedragen gespecificeerd en geanonimiseerd)

Ad B giften voor een specifiek doel

Snoezelruimte

The Thom foundation 2.000,00   

Wereld Wijd Voor Kinderen (toezegging ontvangen) 5.100,00   

Stichting Kook 4.000,00   

Huib van de Vechtstichting 2.000,00   

Wilde Ganzen (toezegging) 1/3 van de ontvangen bijdragen 4.400,00   

17.500,00 -         

Mobiel Team Armenië/Asmik

Wilde Ganzen (toezegging) 1/2 van de ontvangen bijdragen 20.000,00 

Hofstee stichting 5.000,00   

PKN Castricum (toezegging) 15.000,00 

40.000,00 -         

Totaal giften voor een specifiek doel 57.500,00 -         

Lasten

Aanschaf materialen/projecten

Bijdrage Fysio voor Tweeling gedurende 3 maand 286,99      

Aanschaf stoellift Ani 374,99      

Aanschaf schoenprothese 189,00      

Aanschaf PC Armen 620,87      

MTA 2.000,00   

Diversen 221,67    

Laura Sarkissian Ondersteuning Armen 164,38

Amarat Tablet 273,18

Inrichten vergaderruimte tehuis Nor Kharberd 1.343,60 

Fysiotherrapie Armen en Aram 776,52    

ondersteuning Armen 546,94    

totaal 3.471,85   3.326,29 

Bijdrage reiskosten

dit jaar niet -           1.924,00 

Diverse kosten

Bankkosten (i.v.m. transactiekosten buiten EG) 376,65      274,92

Diversen 202,31      

578,96 274,92

Totaal Baten en lasten 63.471,42 4.212,54 

Stichting Asmik heeft in 2020 twee projecten opgestart: te weten Snoezelruimte voor het 

tehuis in Knor Kharbad en Mobiel team Armenië/Asmik (MTA). Hiervoor hebben wij 

diverse financiers gevonden. Uiteraard met de voorwaarde dat alleen besteed wordt aan 

de doelen waarvoor zij gegund hebben.
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Cashflow overzicht Directe Methode 2020

Operationele Baten

giften

Algemeen 10.022,23 

Snoezelruimte 8.000,00   

MTA 5.000,00   

Overige ontvangst 300,00      

Totale baten 23.322,23  

Operationele uitgaven

Diverse projecten -1.471,85  

Uitgaven MTA -2.000,00  

Vliegtickets -2.654,62  

Bankkosten -364,22    

Algemene kosten -202,31    

Totale Uitgaven -6.693,00   

Operationele Cashflow 16.629,23  

Saldo Liquide middelen per 1/1/2020 24.679,01  

Mutatie 16.629,23  

Saldo Liquide middelen per 31/12/2020 41.308,24  
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Tot slot 
De stichting kijkt terug op een bijzonder jaar vanwege alle gebeurtenissen. Een 
gevoel van dankbaarheid overheerst vanwege de resultaten die we als kleine 
stichting hebben bereikt. We danken alle mensen dichtbij en ver weg voor de steun, 
de medewerking, de betrokkenheid én het vertrouwen! 
 
De jaarrekening en het verslag zijn door het voltallige bestuur vastgesteld op  
11 januari 2021 
 
 
Namens het bestuur, 
 
J.P. Purmer-Brinkman 
Voorzitter 
 
 
 
 
M.H. Kramer 
Secretaris 
 
 
 
 
G. den Held 
Penningmeester 
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BIJLAGE overzicht ontvangen giften geanonimiseerd 
Datum ontvangstBedrag Specifiek doel ontvangen van

6-1-2020 -25,00       giften algemeen B..

15-1-2020 -10,00       giften algemeen K… 

16-1-2020 -100,00      giften algemeen K…

6-2-2020 -100,00      giften algemeen B..

17-2-2020 -100,00      giften algemeen K…

17-2-2020 -10,00       giften algemeen K…

16-3-2020 -100,00      giften algemeen K…

16-3-2020 -10,00       giften algemeen K…

16-3-2020 -15,00       giften algemeen S. 

16-3-2020 -130,00      giften algemeen K…

14-4-2020 -727,98      giften algemeen Diaconie

15-4-2020 -10,00       giften algemeen K…

16-4-2020 -100,00      giften algemeen K…

15-5-2020 -10,00       giften algemeen K…

18-5-2020 -100,00      giften algemeen K…

18-5-2020 -2.000,00   giften algemeen Diaconie

20-5-2020 -15,00       giften algemeen B..

15-6-2020 -10,00       giften algemeen K…

16-6-2020 -100,00      giften algemeen K…

29-6-2020 -25,00       giften algemeen L…

6-7-2020 -50,00       giften algemeen E…

8-7-2020 -1.500,00   giften algemeen Diaconie

15-7-2020 -10,00       giften algemeen K…

16-7-2020 -100,00      giften algemeen K..

23-7-2020 -64,25       giften algemeen Diaconie

27-7-2020 -100,00      giften algemeen B…

27-7-2020 -2.000,00   giften Snoezelruimte THE THOM FOUNDATION

5-8-2020 -20,00       giften algemeen L…

17-8-2020 -10,00       giften algemeen K…

17-8-2020 -100,00      giften algemeen K…

17-8-2020 -250,00      giften algemeen B..

6-9-2020 -4.000,00   giften Snoezelruimte ONTW SAMENW KOOK

7-9-2020 -2.000,00   giften Snoezelruimte HUIB VAN DE VECHT STICHTING

15-9-2020 -10,00       giften algemeen K…

16-9-2020 -100,00      giften algemeen K…

27-9-2020 -50,00       giften algemeen J…

15-10-2020 -10,00       giften algemeen K…

16-10-2020 -100,00      giften algemeen K…

21-10-2020 -75,00       giften algemeen S…

2-11-2020 -25,00       giften algemeen L...

3-11-2020 -20,00       giften algemeen L...

16-11-2020 -100,00      giften algemeen K…

16-11-2020 -10,00       giften algemeen K…

16-11-2020 -100,00      giften algemeen T…

21-11-2020 -2.500,00   giften algemeen H..

6-12-2020 -175,00      giften algemeen H..

8-12-2020 -15,00       giften algemeen B…

10-12-2020 -100,00      giften algemeen F…

15-12-2020 -10,00       giften algemeen K…

16-12-2020 -100,00      giften algemeen K…

16-12-2020 -20,00       giften algemeen B..

17-12-2020 -5.000,00   giften MTA zie mail 8 okt 2020Hofsteestichting

30-12-2020 -50,00       giften algemeen O…

30-12-2020 -100,00      giften algemeen N…

30-12-2020 -300,00      giften algemeen Diaconie

30-12-2020 -100,00      giften algemeen H…

31-12-2020 -50,00       giften algemeen P…

-23.022,23 

 


