Undugu Vriendenkring Nederland
Postbus 492
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De vereniging stelt zich ten doel, op alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de doelstellingen van de
Undugu Society of Kenya te Nairobi Kenya (art1). De jaarverslagen zijn te downloaden op www.undugu.org

Het bestuur van de Undugu Vriendenkring Nederland nodigt u graag uit voor de
Algemene Ledenvergadering op ZATERDAG 10 JUNI 2017, van 14.00 uur - 16.30
uur. Hotel de Bosrand, Bosrand 28, 6718 ZN EDE, Tel 0318-650150
1. Opening en vaststelling van de agenda.
Martien opende de vergadering om 14.00 uur.
Aanwezig buiten bestuur: Marola Grol, Betsy Dokter, Lisa Jacobs, Cees Grol, Leo Mathot,
Henk Hellegers, Hein de Jong.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Leon meldt verhindering Karen Heinsman, Herman Grol en Piet Boonstra.
Martien memoreert het overlijden van founding mother mia Grol. We staan met een
minuut stilte stil bij haar verscheiden en bij dat van andere leden die ons ontvallen zijn.
3. Concept notulen en actiepunten van 11 juni 2016.
Leon heeft contact gehad met Betsy over de contacten die zij heeft met de Kenia-groep
Safe Spaces Foundation. Inmiddels heeft iedereen de nieuwsbrief daarvan gehad.
Bekeken wordt nog of we elkaar kunnen ondersteunen. Hij heeft ook via facebook
gesproken met Lex Schrijer, maar die is momenteel met vakantie en reageert daarna
n.a.v. 3.2: Er is geen actie ondernomen op de verkoop/het afstoten van de spullen die in
opslag staan bij Pien. Lisa Jacobs oppert verkoop op een schooldag. Zij zal een doos
spullen bij Pien ophalen. Martien stuurt nog even een mailtje naar UFK of ze
belangstelling hebben. Zo niet dan gaan we de spullen eerst via de site aanbieden en de
restanten stoten we af naar een tweedehands winkel.
n.a.v. 11.2. Herman Grol loopt een beetje tegen de grenzen van zijn kunnen aan in de
combinatie werk/gezin/werkzaamheden voor UVN. We kijken of we hem kunnen
ontlasten door bijvoorbeeld een en ander over te hevelen naar Lisa en Martien. Het gaat
voor wat betreft de verzending om in voor- en najaar het bulletin de uitnodiging voor de
Alv en de nota op naam. Beide laatsten gebeuren vaak in combinatie met de verzending
van het voorjaarsbulletin. Op dit moment gebeurt de druk bij Stip in Leeuwarden. We
vragen na of zij de bulletins ook op een adres kunnen laten bezorgen. Zo niet, dan gaan
we kijken of er een drukker via internet of in Leiden is die dit tegen gelijke kosten kan
doen. Leon zal daar achteraan gaan en offertes vragen.
4. Vaststellen jaarverslag 2016.
Wordt goedgekeurd met een aantal taalcorrecties en de toevoeging dat in 2016
€14.594,99 in kas is. Leon stuurt de juiste versie naar Koos die ervoor zorgt dat deze
online komt.
5. Financiën
5.1. Financieel overzicht 2016. Er moet nog €2500 worden overgemaakt naar USK. Dit
komt van de UFK en is naar ons overgemaakt. Het is bedoeld voor het maken van
het strategisch plan van USK. Er is meer reserve omdat er nu geen project is. Het

laatste bedrag dat via Wilde Ganzen naar Undugu is overgemaakt voor Mathare was
€6000,- (waarvan van UVN - 4300,-). Het was bestemd voor de afwerking van de
vloer van de eetzaal en als bedrage in de kosten voor projectbegeleiding.
5.2. Verslag Kascommissie
KC is akkoord met inachtneming van opmerkingen in 5.1. er wordt nog even
gesproken over het doen van grote over boekingen via intermediair. Volgens Pien
levert dat ons te weinig op omdat we niet heel frequent overmaken. Wat we wel
graag willen van USK is een ontvangstbevestiging van gelden die direct of via WG
worden ontvangen. Pien neemt daarover contact op met Kepher. Er is nog een
vraag over het bedanken van donateurs. Als het om echt grote bedragen gaat, zal
Pien die een kaart sturen, bij éénmalige giften kort erna.
Dat zijn er per jaar zo’n drie stuks. Alle leden en donateurs krijgen een
ontvangstbevestiging en bedankje voor hun contributie en/of donatie in de
contributienota nota van het nieuwe jaar.
5.3. Decharge bestuur voor gevoerd financieel beleid
KC verleent decharge en stuurt daartoe nog een schriftelijke verklaring naar de
penningmeester.
5.4. Begroting 2017, wordt akkoord bevonden. Het beschikbare geld blijft in de pot voor
toekomstige projecten waarbij we in de eerste plaats denken aan Ngomongo.
Er is een post van € 400 in de begroting waarvan de bestemming in de vergadering
niet duidelijk was. (MJ: het gaat om een cursus lokale fondsenwerving voor USK die
voornamelijk door Wilde Ganzen wordt betaald. Als USK dit inderdaad dit najaar
gaat doen dan zal daarvoor een bedrag van 400 euro nodig zijn).
5.5. Verkiezing Nieuwe Kascommissie
Kees grol (zittend) en Betsy Dokter (nieuw)
6. Rooster van aftreden.
Secretaris Leon van den Berg is in 2016 voor een jaar herbenoemd en treedt dus
statutair af op de komende ALV. Hij stelt zijn post beschikbaar en wordt herbenoemd
voor een periode van twee jaar.
7. Pauze
8. Voortgang van projecten
8.1 Bespreking bezoek USK februari 2016 met foto’s.
Laten we achterwege. Vorig jaar al uitgebreid gebeurd.
8.2 Status Ngomongo school
Geen nieuws. Er is nog geen bouwplan en ook de grondverwerving is nog niet rond.
Op dit moment duidelijk geen prioriteit van USK.
8.3 USK OCA (Organizational Capacity Assessment) en nieuw Meerjarenplan. Martien
stuurt de inhoud van zijn presentatie rond. Daarin is aangegeven hoe het afgelopen
Strategisch plan 2010-2016 (niet) heeft gewerkt, de (management)vraagstukken van
USK en de aanzet tot het nieuwe strategische plan 2017-2012. Dat laatste moet rond
3 december klaar zijn. Gezien de problemen lijkt een gezamenlijk gesprek van
UFK/UVN met KNH noodzakelijk. Martien neemt daartoe het voortouw.
9

Actieplan UVN 2017/2018
We komen als bestuur met de ondersteuners in het najaar bijeen om over de toekomst
van onze vereniging te spreken. Kernvraag is hoe UVN er over 5 jaar uitziet. Net als USK
moeten wij aan beleidsontwikkeling doen.

10 Communicatie
10.1 Website UVN.
Er wordt een oplossing gezocht voor de vervanging van Selina. Betsy geeft aan dat
niet te willen. Pien vraag haar schoonzus.
10.2 Nieuwsbrief
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In oktober/november volgt de najaarsnieuwsbrief. Inhoud in ieder geval oproep
bestuurslidmaatschap en het nieuwe strategisch plan van USK.
10.3 Partindag is dit jaar op 10 september in Apeldoorn. Hein is geïnteresseerd. Leon
stuurt hem gegevens.
11 Rondvraag en sluiting
Hein de Jong: In de werving meer enthousiasme kweken voor bestuurswerk. Nadruk op
meedenken en meebeslissen in enen klein team met relatief veel invloed. Niet de nadruk
leggen op een functie. Dat groeit vanzelf. Niet alleen in het bulletin, maar ook werven op de
site, Facebook en LinkedIn. Sfeer oproep: Ben jij/Ken jij…? Maak ook gebruik van de
netwerken van bestuursleden, benader reisorganisatie die reizen naar Kenia organiseren,
Laat USK Nederlandse (en Duitse) bezoekers noteren en aan ons melden.
Cees Grol: Kennelijk zit er iets fundamenteel fout in de organisatie van USK. Laten wij eens
kijken of we via andere wegen erachter kunnen komen wat dat is, dus bijvoorbeeld mensen
die USK van nabij kennen: kernvragen: hoe kijkt met in Kenia tegen USK aan en zijn er
mensen die een ander licht op de problemen kunnen laten schijnen.
Leo Mathot: Contributie is aan de lage kant. Besloten wordt om de contributie te verhogen
met ingang van 2018. De contributie is al jaren gelijk, terwijl de kosten toenemen. We gaan
nu van €20,- naar €30,-/jaar. Daarnaast is het zinvol om te denken aan crowdfunding bij
projecten.
Marola Grol: USK heeft op haar site diverse voorbeelden van digital storytelling. Misschien
ook interessant voor ons.

Nieuwe datum BV en ALV: 16 juni 2018.
Respectievelijk 12.00 - 13.20 en 14.00 - 16.00. Over de datum voor de gezamenlijke
vergadering tussen bestuur en ondersteuners volgt nog nader bericht
De vergadering sluit om 16.30 uur.

Aldus vastgesteld op 16 juni 2018

Voorzitter

secretaris
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