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Beknopt verslag van activiteiten over het boekjaar 2015. 
 
Algemeen 
 
Het Bestuur van de stichting AMT heeft in 2015 meerdere malen vergaderd en onderling overleg gehad, om de 
doelstellingen van de stichting en de voorgenomen activiteiten en projecten in het boekjaar te realiseren. 
Het Bestuur is, ondanks herhaalde oproepen, nog niet volledig sinds het aftreden van de vorige Secretaris, en 
is dus nog steeds op zoek naar een nieuw bestuurslid. Ook dit jaar zijn er vanuit het LCD een aantal mogelijke 
kandidaten in Nederland hiervoor gevraagd, maar dit heeft nog niet tot enig resultaat geleid. Ook het 
vrijwilligerspunt Zoetermeer heeft twee kandidaten voorgesteld, welke echter op het laatste moment een 
andere vrijwilligers functie ambieerde. 
 
Doelstellingen 
 
Het jaar heeft voornamelijk in het teken gestaan van de sponsor actie in samenwerking met De Wilde Ganzen 
uit Hilversum. Deze actie zal in 2016 worden afgerond. Voor de actie heeft het Bestuur bezoeken gebracht aan 
Rehoboth scholen in Voorthuizen en Barneveld. Naast uitgaven voor deze actie heeft het AMT de jaarlijkse 
uitgaven voor de exploitatie van de school in Libanon gedaan. 
 
Werving baten 
 
Er zijn wederom diverse ideeën en suggesties naar voren gebracht, waaronder om met advertorials te gaan 
werken om zo en meer kopij en om meer baten te genereren. 
De reguliere baten lopen alsmaar terug. Door de Wilde Ganzen actie zijn echter veel baten rechtstreeks aan De 
Wilde Ganzen overgemaakt, waardoor het Bestuur pas in 2016 een volledig inzicht, na het afsluiten van de 
actie, zal hebben. De actie verloopt zeer gunstig en de doelstelling is reeds gehaald. Hierdoor heeft de school 
in Libanon de zo noodzakelijke verbouwing reeds in 2015 kunnen doen. 
In 2015  is er wederom 1 nieuwsbrief uitgebracht. 
Het streven blijft om het aantal nieuwsbrieven uit te breiden naar 3 per jaar.  
 
Beheer & administratie 
 
Wederom  is afgelopen jaar de financiële- en leden administratie gedaan door ADZ, dat geheel belangeloos 
haar kantoor en een stagiair beschikbaar heeft gesteld voor administratieve werkzaamheden. Het secretariaat 
wordt nu geheel vanuit de vestiging in Zoetermeer geleid. Hierdoor kunnen de kosten vooralsnog zeer laag 
blijven. 
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