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1.0 Organisatie structuur 

In november 2001 is de stichting ‘Maziwa Pwani’ bij notariële akte opgericht. Bij de 
doorstart zijn in april 2002 de statuten aangepast en is de naam veranderd in “ Stichting 
Farm Friends Nederland”. 

Stichting Farm Friends Nederland heeft haar zetel in de gemeente Súdwest-Fryslân.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor 
Noord-Nederland.

Bij beschikking van 20 september 2007 heeft de belastingdienst bekend gemaakt dat de 
Stichting Farm Friends Nederland per 1 januari 2008 als een ANBI wordt aangemerkt.

Farm Friends Nederland (FFN) bestaat uit minimaal drie bestuursleden. Het huidige 
bestuur bestaat uit de volgende personen:
 P.A. Bijman, voorzitter
 D. Kooijmans-de Jong, secretaris
 A. de Schiffart, penningmeester
 Y.S. van der Valk, algemeen adjunct
 M. Kooijmans, marketing en PR

Alle bestuursleden voeren hun werkzaamheden pro Deo uit. In principe worden reis en 
verblijfkosten naar het buitenland hoofdelijk omgeslagen.

2.0 Doelstelling 

De stichting heeft als doel het ondersteunen van initiatieven in de agrarische sector in 
landen buiten de Europese Unie en verder alles wat daarmee verband houdt, in de meest 
ruime zin.

FFN tracht haar doel te bereiken door:
 het financieel ondersteunen van private- en publieke initiatieven,
 het verwerven van fondsen en gelden,

alles in de meest ruime zin.

3.0 Werkwijze  

FFN probeert bij een breed publiek aandacht te vragen voor haar doelstelling. Hierbij 
maakt FFN gebruik van de volgende mogelijkheden:



 een web-site   (www.farm-friends.nl) 
 nieuwsbrieven
 persberichten
 interviews
 presentaties

Nadat in Tanzania de werkzaamheden van FFN succesvol waren afgesloten met de 
financiering van door Farm Friends Tanzania verstrekte leningen voor de aanschaf van 
meer dan 1.200 drachtige koeien aan de kleine boeren in de Tanga regio, werd in 2012 
besloten om de werkzaamheden van FFN voort te zetten in Ethiopië.

In 2013 zijn de voorbereidende werkzaamheden in Ethiopië afgerond en zijn we via Farm 
Friends Ethiopië (FFE) begonnen met de uitgifte van de eerste koeien in Hidi.

In 2014 zijn 16 koeien geleverd aan boeren in Hidi. Maar liefst tachtig boeren hadden zich 
aangemeld voor een lidmaatschap van FFE. Er was echter niet voldoende vee beschikbaar 
om aan alle aanvragen te voldoen. Daarom heeft het bestuur van FFE in 2014 slechts 
twintig nieuwe leden toegelaten.

Tot en met 2017 zijn door FFN via FFE 36 leningen voor de aanschaf van drachtige koeien 
gefinancierd. De behoefte aan leningen in Hidi blijft onverminderd groot. En FFN beschikt 
ook over geldmiddelen om meer leningen te verstrekken.

Echter, in de afgelopen jaren is de politieke situatie in Ethiopië steeds verder verslechterd. 
Dit heeft duidelijk invloed gehad op de mogelijkheden om het project van FFN in Ethiopië 
uit te breiden.

Met het vertrek van de premier begin 2018 is de noodtoestand opnieuw afgekondigd. De 
vorige noodtoestand liep van eind 2016 tot augustus 2017.

Alles overziende heeft het bestuur van FFN besloten om te stoppen met het project in 
Ethiopië en de samenwerking met FFE te beëindigen.

Het bestuur van FFN is inmiddels op zoek naar mogelijkheden om aan de doelstellingen 
van FFN te kunnen blijven voldoen.

4.0 Financiën 

Vermogen:
Het vermogen van FFN wordt gevormd door:
 subsidies en donaties
 schenkingen, erfstellingen en legaten
 alle andere baten

5.0 Meerjarenraming (in euro)

                                                 2017 2018 2019 2020
                                            werkelijk          prognose     prognose prognose
Baten uit fondsenwerving        12.959           10.000          10.000 10.000
Inkomsten uit vermogen                     16         0                   0                      0
Uitvoeringskosten                       -  1.768           -    500          -    500              -   500
Beschikbaar voor doelstelling         11.207              9.500  9.500                9.500

http://www.farmfriends.nl/


Verwacht verloop besteedbaar vermogen:
€

Saldo per 31 december 2016                    88.184
Toevoeging over 2017         11.207
Besteding in 2017           -    20.000
Saldo per 31 december 2017          79.391
Toevoeging over 2018            9.500
Besteding in 2018     -       10.000
Saldo per 31 december 2018          78.891
Toevoeging in 2019                                                                      9.500
Besteding in 2019                                                              -       40.000
Saldo per 31 december 2019                                                      48.391
Toevoeging in 2020                                                                      9.500       
Besteding in 2020                                                              -       40.000
Saldo per 31 december 2020                                                      17.891
                


