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Stichting Faja Lobi Friends For Future

Balans per 31 december 2016
Liquide middelen

bedrag in euro
berag in euro
31-12-2016
31-12-2015
2.133
8.898

Totaal activa
Bestemmingsreserve vorig jaar
Exploitatieresultaat

=====

=====
5.873

-8.035

2.399

-12

626

-4.464

-4.000

Crediteuren

-168

Totaal

Staat van Baten en Lasten 2016

8.898

8.898

Overlopende kosten
Nog tebet. Bedragen

2.133

bedrag in euro

-3.781

4.898

=====

=====

bedrag in euro
2016

2015

Ontvangsten
Werving
Donaties
Overige opbrengsten

11.521

8.817

561

271

---------

--------12.082

9.088

Uitgaven
Bestedingen projecten
Overige projecten

1.680

0

Kleuterschool

61

1.585

Geef ze een kans

70

0

Ediwelo

1.316

1.750

Com. hope org.Tenende Orphants

3.001

0

Kerkgebouw Ninawi kerk

5.555

1.950

Kerkbanken voor Ninawi Kerk

5.700

Isoko blueHospitaal

369

Kosten Afrikaanse promotie artikelen

850

Reis & Verblijfkosten Tanzania
Totaal bestedingen

2

0

0

---------

---------18.602

-5.285

Stichting Faja Lobi Friends For Future
Algemene kosten
Administratiekosten

15

70

0

0

138

100

0

133

1082

874

236

227

44

0

Abonnement
Web / automatiseringskosten
Training/wervingskosten
Promotiekosten
Kosten Bank
Overige kosten

--------Totaal algemene kosten
Exploitatieresultaat

--------1.515

-1.404

______

______

-8.035

2.39

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:
Ook bekend als:
Telefoonnummer:
K.v.K.
RSIN/Fiscaal nummer:
Website adres:
E-mail:
Bank:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Postadres:
Postcode:
Plaats:
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FF4Future
FF4Future
31624581537
H32148895000
8205.68.831
www.ff4future.com
info@ff4future.com
NL RABO 4401182.29.168
Domburgseweg 84
4356 BL
Oostkapelle
Domburgseweg 84
4356 BL
Oostkapelle

Stichting Faja Lobi Friends For Future

BELEIDSPLAN
STATUTEN FF4Future ( Faja lobi Friends For Future).
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 , verenigingen 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
Stichting Faja Lobi Friends For Future
FF4Future Faja lobi Friends For Future
Willy Kollen, Voorzitter
Domburgseweg 84
4356 BL Oostkapelle.
Telefoon 06 24 58 15 37.
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e-mail: info@ff4future.com

website:www.ff4future.com

Stichting Faja Lobi Friends For Future
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, etc.
Toelichting op de balans
De Liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking voor de
projecten. Hiermee moet de voorgeschoten lening nog worden terug betaald.
De donaties zijn toegenomen dit jaar mede door het project van de kerkbanken in de Ninawi
kerk en de kosten zijn binnen budget gebleven11,05% van de opbrengsten.
De Bestemmingsreserve is dit jaar gezakt dit komt door een voorgeschoten bedrag welke nog
moet worden terugbetaald in de komende jaren.
De bestemmingsreserve is gebruikt voor afbouw, onderhoud en meubilair kerk en school in
Sumbawanga.
De overlopende kostenpost van een vooruitbetaling van promotiekosten die vooral betrekking
hebben op het drukken van nieuwe wervingsproducten die voor een langere periode als een
jaar gedrukt zijn. Deze kosten zijn dan ook verdeeld over 2 jaar en dit jaar verrekend.
Toelichting opbrengsten en kosten
De donaties zijn dit jaar gestegen mede door het project van de 100 kerkbanken in de Ninawi
kerk welk met de donaties volledig zijn gefinancierd.
Voor de kerk is besteedt een bedrag voor het leggen van een vloer en plasteren van de kerk en
ramen in de kerk.
De bestedingen aan de weeskinderen zijn schoolschoenen voor de weeskinderen.
Een bedrag voor project Ediwelo is besteed aan de operatie en schoolgeld.
Bestemming van het resultaat
In september 2016 hebben we opnieuw een bezoek gebracht aan alle projecten.
Als eerst bezochten we de ruim 200 weeskinderen in Tenende op de grens met
Malawi. Drie volle koffers met zwarte Toms shoes ( schoolschoenen ) hadden we bij ons. Deze
zijn feestelijk uitgedeeld . Eerst hadden we een gezamenlijke kerkdienst met de weeskinderen
waarvan sommigen zo ver weg woonden zodat we pas tegen 12.00 uur konden beginnen.
De meeste weeskinderen moesten van ver lopend of sommigen op een fiets komen.
Na de kerkdienst hebben we een heerlijke lunch genoten. Vrouwen hadden in heel grote
pannen een heerlijke maaltijd bereid en natuurlijk was er voor iedereen een flesje drinken. Het
was een feest! De lokale TV van de grote stad Mbeya heeft nog een interview afgenomen
tijdens dit feestelijk gebeuren..
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Vanuit Tenende zijn we doorgereisd naar Isoko hoog in de bergen naar het Isoko Hospitaal.
Eerder hadden we dokter Shibanda getroffen in de pharmacie in Mbeya waar we hem een mooi
bedrag van €369,-- konden overhandigen om medicijnen te kopen. Wat was hij blij verrast. We
troffen hem daar namelijk niet gepland.
Hij vertelde ons dat hij helaas niet alle benodigde medicijnen had kunnen kopen. Met onze
spontane gift kon dat gelukkig wel !
In het Isoko Hospitaal hebben we gezongen met arts, verpleegsters en patiënten, Ook hebben
we ge-analyseerde brillen meegenomen waar men erg blij mee was.
Vanuit Isoko via Mbeya zijn we gereisd naar Sumbawanga, waar de prachtige
kleuterschool staat en de naastgelegen Ninawi church, de kerk die officieel geopend zou
worden. Wat een geweldig feest was het de officiële opening van de Ninawi Church. De
Bisschop knipte het lint door en 11 koren zongen prachtige liederen en en dansten . Het werd
een lange dag in de kerk maar heel feestelijk. Willy Kollen mocht de preek doen op de
kersverse preekstoel. Na afloop werd er gezamenlijk
gegeten. Met deze maaltijd waren vrouwen al een paar dagen bezig geweest met de
voorbereidingen.
De volgende dag maandag waren de kleuters aan de beurt om te bezoeken, Wat een feest!!
We haden een koffer vol met Duplo bij ons en divers ander speelgoed en lesmateriaal. De
kinderen hadden nog nooit eerder Duplo gezien, maar toch wisten diverse kids gelijk wat ze er
mee konden doen. Zo prachtig om te zien

We mochten een tandenpoetspop overhandigen aan juf Esther. Zo kan zij de
kinderen goed les geven in het poetsen van de tanden.
Ook hebben wij leuke zelfgemaakte spulletjes voor in de klas gemaakt door scholen in
Nederland gegeven aan juf Ester en meester Wema. Ook lesboekjes hebben toen gekocht
samen met juf Ester. De kleuterschool wordt bezocht tot het 7 e levensjaar. Hier worden de
kinderen goed voorbereid op de basisschool .
Van 7 tot 14 e levensjaar zijn kinderen in Tanzania op de basischool.
Na Sumbawanga ging de reis weer via Mbeya terug naar Dar es Salaam, maar eerst bezochten
we Ediwelo die nu intern woont op de particuliere Swilla Primary School in Mbeya. Hier wordt
hij zeer goed verzorgd en ook volledig geaccepteerd met zijn half verbrande gezichtje.Hij doet
het goed op school en is ondertussen reeds 4 maal geopereerd op kosten van FF4future.
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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.
Het is ons gelukt om te linken aan 5 Millenniumdoelen!
Onze bestuurssamenstelling
Willy Kollen, voorzitter
Jitske van Born, penningmeester
Jan Zandvliet, bestuurslid
Roland Jaap van der Straten, bestuurslid
Samensteller: J. van Born - de Boer
Vastgesteld door de Algemene Vergadering op ....................2017 te Lelystad
W. Kollen

7

J. van Born – de Boer

