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Balans per 31 december 2013   Bedrag in euro   Bedrag in euro 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     31-12-2013   31-12-2012 

 

Liquide middelen    1.468    14.161 

 

     ---------   ---------- 

Totaal activa        1.468    14.161 

       =====    ===== 

 

Bestemmingsreserve   1.328    14.161 

Kort lopende schulden      140             0           

Totaal        1.468    14.161 

       =====    ===== 
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Staat van Baten en Lasten 2013 bedrag in euro   bedrag in euro 

       2013    2012 

 

Ontvangsten  

Werving 

Ballonnen actie                        -                                      -   

          

Donaties        10.576     8.090  

     ------------    ---------- 

         10.576           8.090 

 

Uitgaven 

Bestedingen projecten           

Overige projecten          883     

Kleuterschool     20.222             22.489 

Geef ze een kans        1.100         635 

Ediwelo        1.000             -    

Reis & Verblijfkosten Tanzania     2.756      2.756    

     -----------        ----------- 

Totaal bestedingen     -23.205          -25.880 

 

Algemene kosten 

Administratiekosten          140     179    

Abonnement/jaarbijdrage KvK            0       24 

Web / automatiseringskosten          30       67 

Training/wervingskosten        -200     188   

Promotiekosten    -        - 

Kosten Bank            209     157 

Overige kosten bestuurders           26      266 

   ------------      ------------- 

Totaal algemene kosten    -    204                           -1.000 

     _______              ________ 

Exploitatieresultaat             -12.833               -18.790
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    TOELICHTING ALGEMEEN 
FF4Future  

 

Doelstelling 

Stichting FF4Future 
 
"Faja lobi Friends for Future" betekent: 
Vurige liefde Vrienden Voor Toekomst. 

Met de stichting die deze naam draagt willen we vertellen dat we met hart en ziel onze medemens 
wereldwijd willen helpen. 
 
FF4Future vormt een belangrijke schakel voor een land als Tanzania wat betreft bevordering van 
educatie en zelfredzaamheid. 

 
Uitgangspunt voor ons werk is Mattheus 25 : 35 waar staat vrij vertaald:  

Ik was hongerig en jij gaf mij te eten, toen ik dorst had bood je mij je beker aan. Wat je ooit 
gedaan hebt voor de minste van je broeders zegt Jezus: Dat heb jij voor Mij gedaan! 
 
 

Naam ANBI: FF4Future 

Ook bekend als: FF4Future 

Telefoonnummer: 31624581537 

K.v.K. H32148895000 

RSIN/Fiscaal nummer: 8205.68.831 

Website adres: www.ff4future.com 

E-mail: info@ff4future.com 

Bank: NL RABO 44  01182.29.168                       

Adres: Oostergo 41 

Postcode: 8245CZ 

Plaats: Lelystad 

  

Postadres: Oostergo 41 

Postcode: 8245CZ 

Plaats: Lelystad 
 

 

 

 

 

 

BELEIDSPLAN 

  STATUTEN  FF4Future ( Faja lobi Friends For Future). 
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Met deze stichting willen we zelfredzaamheid en educatie bevorderen wereldwijd. 

Voorlopig met name in de Derde Wereld. 

Dit door middel van projecten, geïnitieerd door de aanvragers uit de betreffende landen. 

Deze projecten kunnen betrekking hebben op volwassen en kinderen . 

Ze kunnen persoonlijk zijn of ten gunste van de gehele gemeenschap. 

 

Voorbeelden hiervan: 

*     Financiële steun bij studie kansarme studenten in een arm land.( werelddeel) 

*     Hulp aan Aids -wezen  ( HIV) 

*     Medische . educatieve en praktische hulpvraag 

*     Scholen, ziekenhuizen, kindertehuizen, en kerken, instelling en openbare gebouwen. 

 

Beheer vermogen. 

Het vermogen verkregen d. m. v voornamelijk fondsenwerving giften, donaties nalatenschappen en 

legaten  zal worden ondergebracht op een zakelijke rekening bij de Rabobank.  

Rekeningnummer: NL 44 RABO 0118 2291 68 

Deze rekening zal uitsluitend gebruikt worden voor de stichting FF4future. 

Het enige wat hieraf gehaald zal kunnen worden zijn  gemaakte kosten binnen het CBS percentage. 

Fondsenwerving: 

Fondsenwerving zal geschieden op scholen en bij bedrijven. 

Ook giften, nalatenschappen ,donaties en legaten 

Bestedingen vermogen: 

Bestedingen uit het vermogen zullen enkel en alleen worden aangewend voor de betreffende 

projecten en aanverwante kosten om projecten te kunnen realiseren.  

 

FF4Future   Faja lobi Friends For Future 

Willy Kollen Voorzitter 

Oostergo 41 

8245 CZ Lelystad 

tel: 06-24 58 15 37  

info@ff4future.com 

www.ff4future.com 

mailto:info@ff4future.com
http://www.ff4future.com/
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Ons beloningsbeleid 

Vanaf de start in maart 2009 tot aan heden wordt al het werk voor FF4future geheel vrijwillig 

gedaan. 

 

In de toekomst zal het waarschijnlijk nodig zijn de gemaakte kosten om het werk voor FF4future 

goed te kunnen uitvoeren te kunnen declareren met een maximum binnen het CBF besluit. 

Te denken valt aan bijvoorbeeld kantoorkosten, telefoonkosten.. 

 

Toelichting opbrengsten en kosten 

In 2013 ging de bouw van de school pas echt van start. De voorbereidende 

werkzaamheden waren gestart in 2012. De boys van het VTC onder leiding van 

professionals, de ouders,  ja iedereen werd ingezet om het prachtige complex gestalte te 

geven.  

Een school met zonnepanelen op het dak. Een septic-tank en een meester en een juf. Zo 

voldoet deze school aan een viertal Millenniumdoelen. 

Op 29 september 2013 hebben we de school op een feestelijke manier geopend. Er werd 

gezongen door de kleuters en hun onderwijzers. Men had een lint gemaakt wat 

doorgeknipt diende te worden. Ook een feestelijke kerkdienst hoorde daarbij. De 

kleuterschool is n.l. vlak naast de Ninawichurch gebouwd. Deze kerk is ook nog steeds 

een project van FF4future. Hij dient nog te worden voltooid met ramen, deuren en een 

vloer.  Naast de kerk is een waterput gebouwd zodat men niet meer hele einden hoeft te 

lopen voor schoon water. 

In 2013 mochten wij ook kennis maken met een tweetal Albino kinderen. We hebben hen 

beschermende crèmes gegeven met factor 50, van het merk Vichy.   

Ook hebben we brillen geschonken aan een tweetal ziekenhuizen. Deze 2e hands brillen 

worden schoongemaakt. Doorgelicht door het Deltion College te Zwolle afdeling Optiek. 

Zo gaan ze dan verpakt in een geseald zakje met poetsdoekje en recept naar een nieuwe 

bestemming. 

De dokter van het Isoko Hospitaal o.a. was erg blij met zijn brillen. 

De straatjongens van Sumbawanga hebben we een maaltijd gegeven, schoenen, een 

voetbal met pomp en voetbalshirtjes. Wat een blijde gezichten.. 

In het oerwoud van Tenende hebben we de weeskinderen bezocht en voor een aantal 10 

in totaal, officiële schoolschoenen  gekocht. De andere 69 kinderen kregen allen een paar 

plastic schoenen. 

Ediwelo de jongen die zo verbrandde op zijn vierde jaar.. hem hebben we bezocht in 

Isoko hoog in de bergen waar hij nu woont bij een oma. Hij is wees.  Op school doet 

Ediwelo het geweldig! Hij is nu ook meer populair vanwege zijn mooie voetbal, nu willen 

ze allemaal met hem spelen.  Hij doet erg zijn best en hoopt dat hij later naar een 

Internationale school mag. 

Een aantal studenten o.a. Ibrahim  en Peter  werden ondersteund door FF4future. 

De Moravian vrouwengroep heeft gevraagd om een microkrediet  ten bate van een 

maismolen. Hiervoor werd een contract ondertekend. 

Het ontvangen bedrag betalen de vrouwen terug met door henzelf ontworpen 

Batikdoeken. Deze prachtige doeken zijn te koop en zijn stuk voor stuk zeer uniek, 
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Ons beleidsplan 

FF4future  

Het bevorderen van Educatie en Zelfredzaamheid .  

Door goede samenwerking met de Moravian Church en VTC "s (technische scholen) en lokale 

medewerking worden prachtige resultaten behaald. 

 

Millenniumdoelen: 

FF4future kiest er voor om op een zodanige manier te werken dat zij gelijker tijd een bijdrage 

levert aan de Millenniumdoelen. 

Ons beleid voor 2014:  De projecten opnieuw bezoeken, stimuleren in educatie en 

zelfredzaamheid. De weeskinderen van Tenende helpen met schoolbenodigdheden en schoenen. En 

zien hoe de kleuterschool floreert. De vrouwengroep vereren met een bezoek. 

 

Onze bestuurssamenstelling 

Jacob Willem Sinke secretaris penningmeester 

Frans Sinke bestuurslid 

Jan Zandvliet bestuurslid 

Roland Jaap van der Straten bestuurslid 

Willy Kollen voorzitter 

 

 

 

 
 


