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Beknopt verslag van activiteiten over het boekjaar 2016. 
 
Algemeen 
 
Het Bestuur van de stichting AMT heeft in 2016 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. Evenals voorgaande jaren 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 geen kandidaten kunnen voorstellen. 
 
Doelstellingen 
 
Na het afsluiten van de succesvolle sponsor actie in samenwerking met De Wilde Ganzen uit Hilversum, heeft 
het bestuur zich voornamelijk gericht op het consolideren van de omvang van opbrengsten uit de bestaande 
groep van sponsoren. Tevens is het bestand met sponsoren kritisch doorlopen en administratief bijgewerkt en 
geoptimaliseerd. De uitgaven aan doelstellingen zijn in 2016 beperkt gebleven, omdat het bestuur wil sparen 
voor een grotere actie die in 2018/2019 verwacht wordt, met betrekking tot uitbreiding en renovatie van de 
school in Libanon. 
 
Werving baten 
 
De reguliere baten lopen alsmaar terug als gevolg van het ouder worden van de sponsoren en het daarmee 
samenhangende natuurlijke verloop.  
Het bestuur wil meer aandacht besteden aan het verkrijgen van legaten en dit onder de aandacht brengen van 
haar sponsoren. 
In 2016  is er wederom 1 nieuwsbrief uitgebracht. 
Het streven blijft om het aantal nieuwsbrieven uit te breiden naar 2 a 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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