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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. 
 
 

mailto:info@asmik-armenie.com
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Evaluatie 2021 
In 2021 waren er positieve ontwikkelingen en mooie resultaten ten aanzien van onze 
lopende projecten. Vanwege de voortdurende pandemie hebben we wederom geen 
werkbezoek kunnen afleggen. We hopen dat we in 2022 wel in Armenië kunnen bekijken wat 
we bereikt hebben. Met eigen ogen zien, direct in contact met de mensen waarmee we 
werken, heeft onze voorkeur. Gelukkig hebben we een aantal maal digitaal overleg kunnen 
voeren met onze contactpersonen ter plaatse. 
 
Bestuur bijeenkomsten 
Het bestuur heeft 7 maal een reguliere vergadering gehad in 2021. Onze hoofdonderwerpen 
waren het uitwerken, monitoren en financieren van de projecten. Naast de vergaderingen is 
er geïnvesteerd in het contact onderhouden met fondsen en diaconieën. En is er contact 
geweest met mensen in Armenië en in Nederland om onze plannen verder uit te werken. 
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.  
 
Naast onze reguliere vergaderingen hebben we een inspiratiedag met elkaar georganiseerd, 
o.l.v. een onafhankelijk dagvoorzitter. We hebben ons deze dag laten inspireren door de 
manager fondsenwerving van Habitat Nederland. We hebben een brainstorm sessie gedaan 
over mogelijke nieuwe projecten waarbij we vaststelden dat lokaal bedachte initiatieven ons 
uitgangspunt dienen te zijn. Ook onze draagkracht als stichting werd besproken. Wat is onze 
stip op de horizon en wat is haalbaar? 
 
Projecten 
We hebben de volgende projecten gesteund en begeleid: 

1. Het project Mobile Team Asmik-Armenië; eerst nog als pilot en formeel gestart op 1 
november 2021. 

2. Participatie bij het realiseren van een snoezelruimte in het kindertehuis Nor Kharbed. 
3. Individuele aanvragen. 

 
 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. 
 
Wat is het 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. 
De overheid van Armenië is niet bij machte om dit te doen. Het team heeft steeds 4 kinderen 
in haar programma.  Zodra de ouders voldoende vaardigheden hebben opgebouwd, zullen 
zij de training grotendeels zelfstandig voortzetten, en zullen er weer andere kinderen aan het 
programma worden toegevoegd. Zo hopen we veel kinderen te kunnen helpen.  De looptijd 
van dit project is in ieder geval 2 en een half jaar. 
 
Het Mobiele Team Armenië valt onder de verantwoordelijkheid van de Armeense stichting 
Nrané, die in het afgelopen jaar speciaal voor de ondersteuning van kinderen met een 
beperking is opgezet. Door een regelmatig verslag door stichting Nrané kan stichting Asmik 
de ontwikkelingen van de kinderen goed volgen.  
 
We willen u hier ook graag van op de hoogte brengen met het delen van enige informatie 
van een aantal kinderen die aan het programma deelnemen: 
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Alen (4 jaar) kan bijna zelfstandig zitten mede dankzij het werk van het mobiele team en 
de dagelijkse training samen met zijn moeder. 
 
Arsen (3 jaar) huilde altijd tijdens een bezoek aan de artsen. Sinds hij thuis training krijgt 
is hij rustig en kunnen de specialisten samen met hem werken en trainen. Hij heeft 
minder last van zijn spasmen en kan zelfstandig gaan zitten. 
 
Arthush (3 jaar) is sinds kort gestart met trainen met het Mobiele team. Omdat zijn 
moeder werkt en vader er ook niet echt voor hem kon zijn, heeft zijn 9 jarig zusje de 
training samen met het Mobiele team op zich genomen. Ze wordt hierbij begeleid, ze 
doet het met liefde en aandacht. We hopen binnenkort verslag te ontvangen van de 
ontwikkelingen van Arthush. 
 
Arthur (10 jaar) is spastisch, na de trainingen is hij duidelijk rustiger in zijn bewegingen. 

  
 
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 overprikkeld 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 lichamelijk 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. 
 
Wat is de huidige stand van zaken van het project: 
Begin dit jaar werd materiaal besteld bij een bedrijf in Nederland voor het inrichten van een 
snoezelruimte in het kindertehuis Nor Kharberd.  
Het transport en het inrichten van de ruimte vroeg enige tijd. Maar de locatie ziet er prachtig 
uit en inmiddels staat het materiaal opgesteld. Vanuit Nederland worden de begeleiders 
digitaal getraind door twee dames die gespecialiseerd zijn in het gebruik van snoezelruimtes. 
We hopen van harte dat de snoezelruimte mag bijdragen aan het ontspannen van lichaam 
en geest van de veelal jonge 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. Het is de eerste snoezelruimte in het land en daar zijn wij erg trots op! Een nieuw 
plan is in ontwikkeling. Wij willen nog een snoezelruimte realiseren in een tehuis in het 
noorden van Armenië. Wij hopen in ons volgend bezoek naar deze instelling toe te gaan 
samen met de directeur van Nor Kharberd. Hij is de ambassadeur van dit project. 
Wij gaan ons ook oriënteren of er andere instellingen in Armenië zijn waar het plaatsen van 
een snoezelruimte een belangrijke bijdrage kan hebben bij de verdere ontwikkelingen van de 
betreffende kinderen. 
 
3. Individuele aanvragen 
Daarnaast hebben wij regelmatig aanvragen voor ondersteuning individuele gevallen. Dit kan 
variëren van een aangepast bed tot braille boek voor onderwijs. We hebben in 2021 weinig 
aanvragen gehad. 
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Financieel Verslag 2021 
 

 
 

Activa 31-12-2021 31-12-2020 Passiva 31-12-2021 31-12-2020

Materiele activa 0 0 Eigen vermogen

Overige Reserve 21.119,86 24.648,44    

Resultaat 16.028,93 7.971,42     

Presentatie wijziging (zie toelichting) 9.618,45   -11.500,00  

46.767,24  21.119,86 

Bestemmingsreserve Snoezelruimte -            22.500,00 

Bestemmingsreserve MTA 14.618,18  44.500,00 

Vlottende activa

Debiteuren 2.654,62   2.654,62   Totaal eigen vermogen 61.385,42  88.119,86 

Tussenrekeningen 21.556,18 44.500,00 

Vreemd vermogen Kort

Liquide middelen 42.354,37 41.308,24 Tussenrekening 5.179,75    343,00      

Totaal 66.565,17 88.462,86 Totaal 66.565,17  88.462,86 
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Ontvangsten 2021 2020

Giften algemeen 16.519,85 10.022,23 

Giften met een specifiek doel 245,45       57.500,00 

Diverse baten -            

Rente -            -           

Totaal ontvangsten 16.765,30  67.522,23 

Aanschaf materiaal/projectkosten 29.581,00  3.471,85   

Bijdrage reiskosten -            -           

Kosten diversen 490,92       578,96      

Totaal uitgaven 30.071,92  4.050,81   

Totale Resultaat -13.306,62 63.471,42 

Verdeling resultaat

Ten gunste van de bestemmingsreserve

Snoezelruimte

Ontvangen bijdragen 245,45       17.500,00 

Uitgaven -19.643,00 

-19.397,55 

MTA

Ontvangen bijdragen -            40.000,00 

uitgaven -9.938,00   -2.000,00  

-9.938,00   38.000,00 

Overige reserve 16.028,93  7.971,42   

Totaal -13.306,62 63.471,42 

Winst- en verliesrekening Stichting Asmik over 2021
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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 kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode. 
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Toelichting op de Balans

Activa 31-12-2021 31-12-2020

Materiele vaste Activa -             -             

Vlottende activa

Debiteuren

Vliegtickets i.v.m. reisannulering 2.138,38    2.138,38     

Vliegtickets i.v.m. reisannulering Gayana

i.v.m. opleiding Snoezelruimte 516,24       516,24        

Totaal debiteuren 2.654,62     2.654,62    

Tussenrekening

Toezeggingen ontvangen  

Wereld Wijd voor Kinderen ontvangen 5.100,00     

Wilde Ganzen Snoezelruimte ontvangen 4.400,00     

Wilde Ganzen MTA 20.000,00  20.000,00   

Aanpassing vordering -6.650,82   

WG MTA -6.793,00   

PKN Castricum 15.000,00  15.000,00   

21.556,18   44.500,00  

Liquide middelen

Spaar/bank te goeden 42.354,37 41.308,24  

Eigen vermogen
Overige Reserve 21.119,86  24.648,44   

Resultaat 16.028,93  7.971,42     

Presentatiewijziging1) 9.618,45    -11.500,00  

46.767,24   21.119,86  

1) Een deel van bestemmingsreserve voor 

Snoezelruimte en MTA was niet noodzakelijk en 

valt vrij tgv het Eigen vermogen.

Door herziene inzichten is het budget MTA 

aangepast en zo ook de toezegging van Wilde 

Ganzen
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31-12-2021 31-12-2020

Bestemmingsreserve Snoezelruimte

aandeel Asmik (presentatiewijziging) 5.000,00    5.000,00     

Prestatiewijziging -3.118,45   

Nederl. Hervormde Evangelisatie Ver 85,45         

Diversen

Wilde ganzen 7.533,00    4.400,00     

WWVK 5.100,00    5.100,00     

the Thom foundation 2.000,00    2.000,00     

ONTW SAMENW KOOK 4.000,00    4.000,00     

HUIB VAN DE VECHT STICHTING 2.000,00    2.000,00     

Uitgaven

Totaal Bestemmingsreserve Snoezelruimte 22.600,00   22.500,00  

Uitgaven -19.643,00  

Reservering terugbetaling -2.957,00   

Vrijval

Bestemmingsreserve snoezelruimte -             22.500,00  

Bestemmingsreserve MTA

Aandeel Asmik (presentatiewijziging) 6.500,00    6.500,00     

Prestantiewijziging -6.500,00   

Hofsteestichting 5.000,00    5.000,00     

Diaconie Castricum 15.000,00  15.000,00   

Wilde ganzen 20.000,00  20.000,00   

Correctie Wilde ganzen -6.650,82   

33.349,18   46.500,00  

Uitgaven oude stijl -5.145,00   -2.000,00    

Uitgaven nieuwe stijl tbv Nrane -6.793,00   

Uitgaven nieuwe stijl tbv Nrane WG -6.793,00   

Vrijval reservering

-18.731,00  -2.000,00   

Bestemmingsreserve MTA 14.618,18   44.500,00  

Vreemd Vermogen Kort

Bankkosten 43,10         43,00         

Snoezelruimte reservering kosten 2.163,65    

Reservering terugbetaling snoezelruimte 2.973,00    

Terugbetaling aan Diaconie SP 300,00        

5.179,75     343,00       

 Het project Snoezelruimte is nagenoeg afgerond. Door extra bijdrage is 

het het gereserveerde bedrag door Asmik niet meer noodzakelijk en 

vrijvallen tgv het resultaat. Zie evaluatie Snoezelruimte 

MTA is op te splitsen in twee fases: te weten de aanloop fase (uitgaven 

oude stijl) en de tweede fase tbv Nrane. Waarbij een overeenkomst  is 

tussen Wilde Ganzen en Asmik dat zij elk voor de helft bijdragen. Het 

budget is aangepast (zie bijlage). Derhalve is een aandeel van € 6.500 niet 

meer nodig
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Toelichting Winst- en Verliesrekening

2021 2020

Baten

De Stichting Asmik kent drie typen baten:

a: algemene giften (kunnen vrij besteed worden)

B: doel giften voor specifieke projecten

Ad A algemene giften

De algemene giften bedragen 16.519,85  10.022,23 

(in de bijlage zijn de bedragen gespecificeerd en geanonimiseerd)

Ad B giften voor een specifiek doel

Snoezelruimte

Terugbetaling verplichting -2.973,00   

The Thom foundation 2.000,00   

Wereld Wijd Voor Kinderen 5.100,00   

Nederl. Hervormde Evangelisatie Ver 85,45         

Diversen -            

Stichting Kook 4.000,00   

Huib van de Vechtstichting 2.000,00   

Wilde Ganzen (toezegging) 1/3 van de ontvangen bijdragen 3.133,00    4.400,00   

245,45       17.500,00 

Mobiel Team Armenië/Asmik

Wilde Ganzen -            20.000,00 

Hofstee stichting 5.000,00   

PKN Castricum (toezegging) 15.000,00 

-            40.000,00 

Totaal giften voor een specifiek doel 245,45       57.500,00 

Het project Snoezelruimte is nagenoeg afgerond. Zie voor de evaluatie snoezelruimte. Er is 

een terugbetalingsverplichting opgenomen aan onze geldgevers.

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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Lasten 2021 2020

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 oude stijl 3.145,00    2.000,00   

MTA nieuwe stijl 6.793,00    

Snoezelruimte factuur 16.489,00  

Snoezelruimte renovantie 3.600,00    

Snoezelruimte BTW voordeel -2.862,00   

Snoezelruimte diversen 2.416,00    

totaal 29.581,00  3.471,85   

Voor nadere toelichting zie Toelichting Balans onder bestemmingsrekeningen

Bijdrage reiskosten

Dit jaar zijn geen kosten gemaakt -            

Diverse kosten

Bankkosten (i.v.m. transactiekosten buiten EG) 183,37       376,65      

Diversen 307,55       202,31      

490,92 578,96

Totaal Baten en lasten -13.306,62 63.471,42 
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Cashflow overzicht Directe Methode 2021

2021 2020

Operationele Baten

giften

Algemeen 16.519,85       10.022,23       

Snoezelruimte 22.684,45       8.000,00        

Ontvangst debt 5.100,00        

MTA 5.000,00        

Overige ontvangst btw 2.862,00        300,00           

Totale baten 47.166,30       23.322,23       

Operationele uitgaven

Diverse projecten -1.471,85       

Uitgaven MTA oude stijl -3.145,00       -2.000,00       

Uitgaven MTA oude stijl -6.793,00       

Vliegtickets -2.654,62       

Uitgaven snoezelruimte -35.391,46     

Bankkosten -183,27          -364,22          

Teruggave gift -300,00          

Algemene kosten -307,44          -202,31          

Totale Uitgaven -46.120,17     -6.693,00       

Operationele Cashflow 1.046,13        16.629,23       

Saldo Liquide middelen per 1/1/2021 41.308,24       24.679,01       

Mutatie 1.046,13        16.629,23       

Saldo Liquide middelen per 31/12/2021 42.354,37       41.308,24       
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Tot slot 
We zijn dankbaar dat we vanuit Nederland hebben kunnen bijdragen aan deze resultaten. 
Het werk van deze projecten is mogelijk gemaakt dankzij de mooie bijdragen en giften van 
de Wilde Ganzen, diverse kerken en particulieren. Heel veel dank hiervoor! 

 
De jaarrekening en het verslag zijn door het voltallige bestuur vastgesteld op  
14 februari 2022 
 
 
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 
Overzicht Ontvangen Giften algemeen

Bedrag Ontvangen van Datum

-250,00         G 4-1-2021

-25,00           P 5-1-2021

-10,00           K 15-1-2021

-100,00         B 15-1-2021

-100,00         K 18-1-2021

-60,00           P 19-1-2021

-100,00         P 23-1-2021

-100,00         D 31-1-2021

-10,00           K 15-2-2021

-100,00         K 16-2-2021

-25,00           B 27-2-2021

-100,00         S 28-2-2021

-20,00           L 1-3-2021

-10,00           K 15-3-2021

-100,00         K 16-3-2021

-5.200,00      Apostolisch Genootschap 17-3-2021

-50,00           M 31-3-2021

-10,00           K 15-4-2021

-100,00         K 16-4-2021

-892,85         Diakonie Chr. Gereformeerde Kerk 1-5-2021

-100,00         K 17-5-2021

-10,00           K 17-5-2021

-1.500,00      Diaconie Protestantse Gemeente te S 21-5-2021

-40,00           L 10-6-2021

-1.000,00      Diaconie v.d Protestantse Gemeente 14-6-2021

-10,00           K 15-6-2021

-100,00         K 16-6-2021

-100,00         S 16-6-2021

-10,00           K 15-7-2021

-100,00         M 16-7-2021

-100,00         K 16-7-2021

-25,00           S 18-7-2021

-100,00         H 19-7-2021

-62,00           Diaconie Protestantse Gemeente te S 23-7-2021

-50,00           V 26-7-2021

-100,00         D 2-8-2021

-100,00         K 16-8-2021

-10,00           K 16-8-2021

-100,00         S 16-8-2021

-10,00           K 15-9-2021

-100,00         K 16-9-2021

-10,00           K 15-10-2021

-30,00           A 17-10-2021

-100,00         K 18-10-2021

-75,00           S 24-10-2021

-100,00         B 26-10-2021

-555,00         A 26-10-2021

-100,00         T 10-11-2021

-200,00         H 14-11-2021

-10,00           K 15-11-2021

-100,00         K 16-11-2021

-2.500,00      H 21-11-2021

-50,00           E 14-12-2021

-10,00           K 15-12-2021

-100,00         K 16-12-2021

-100,00         H 19-12-2021

-25,00           B 20-12-2021

-100,00         N 20-12-2021

-15,00           D 20-12-2021

-50,00           V 20-12-2021

-25,00           H 22-12-2021

-100,00         B 22-12-2021

-50,00           B 23-12-2021

-50,00           P 24-12-2021

-50,00           F 26-12-2021

-50,00           J 27-12-2021

-475,00         P 29-12-2021

-300,00         SKG Diac Prot Gem Sint 30-12-2021

-25,00           P 31-12-2021

-75,00           P 31-12-2021

-16.519,85    ontvangsten algemene giften

giften tbv Snoezelruimte

85,45            Nederl. Hervormde Evangelisatie Ver 30-8-2021

3.133,00       WG aanvulling Snoezelruimte 9-3-2021

3.218,45       Ontvangsten tbv Snoezelruimte
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