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Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Undugu Vriendenkring Nederland.

Kort voor de algemene ledenvergadering meldde de toen acterende voorzitter Henk
Hofste dat hij niet meer beschikbaar kon zijn voor UVN.
In de jongstleden gehouden algemene ledenvergadering is in de vacatures van het
bestuur voorzien.
U treft daarom een nieuwe naam aan onder dit jaarverslag. Voor degenen van U die
regelmatig ledenvergaderingen van UVN bezochten ben ik wel bekend. Voor velen
van U zal dat ook niet het geval zijn.
Ik nodig U daarom uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van
Undugu Vriendenkring Nederland op 8 juli 2013.
Het bestuur wil Henk bedanken voor zijn inzet voor UVN de afgelopen jaren, en
wenst hem een goede gezondheid.

Martien Jacobs,
Voorzitter Undugu Vriendenkring Nederland
Datum, 16 juli 2012
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 organiseren van de jaarlijkse
algemene ledenvergadering;
 verstrekken van informatie over
projecten via de website.

Hoofdstuk 1 – Interne organisatie
UVN
1.1 Bestuurssamenstelling en
rooster van aftreden
Het bestuur bestaat op 31 december
2011 uit vijf mensen; een voorzitter,
penningmeester en secretaris en 2
leden. Henk Hofste is voorzitter van de
vriendenkring. Pien Hogenbirk houdt
de financiën van de vereniging weer
bij. De ledenadministratie wordt
bijgehouden door de secretaris, Karen
Heinsman. Koos de Vetten is
bestuurslid en trekker van het project
scholing van jongeren. Een aantal exbestuursleden en actieve leden van
UVN is op de achtergrond betrokken
bij de vereniging en het bestuur. Het
bestuur kan altijd een beroep op deze
groep doen. Deze
ondersteuningsgroep kan gevraagd en
ongevraagd het bestuur adviseren. Zie
verder bijlage 1, overzicht
bestuursleden en
ondersteuningsgroep.
Op de ledenvergadering in 2011 is
besloten de vereniging in stand te
houden. Het bestuur heeft minimaal
een keer per jaar een
bestuursvergadering. Het bestuur
onderhoudt vooral contact per mail en
telefoon en treft elkaar voorafgaand
aan de ALV voor overleg. De
vriendenkring stelt zich afhankelijk van
(verzoeken om ondersteuning uit)
Kenia op. Het bestuur coördineert.
Wanneer leden activiteit(en) willen
initiëren wordt dat gefaciliteerd.
De taken van het bestuur zijn:
 uitvoeren van financiële
transacties van Nederland naar
Kenia;
 onderhouden van contacten met
Undugu Kenia, met name bij
projectvoorstellen;

Onderstaande tabel geeft de
samenstelling van het bestuur weer
inclusief het rooster van aftreden.
Positie

Naam

Voorzitter

Henk
Hofste
Karen
Heinsman
Pien
Hogenbirk
Koos de
Vetten
Herman
Grol

Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Aantreden
2009

Aftreden
2013

2003

2010

2010

2014

2001

2012

2009

2013

1.2 Ledenadministratie
De Undugu Vriendenkring heeft op
papier 242 leden. In de praktijk hebben
in 2011 107 leden de contributie
betaald. In 2010 waren dat 135 leden
en in 2009 116. Er is vanuit het bestuur
geen verklaring voor deze fluctuatie.
Het verzoek om contributie is gedaan
gelijktijdig met de uitnodiging voor de
ledenvergadering. Er worden geen
herinneringen of aanmaningen meer
verstuurd.
Het ledenbestand blijft al jarenlang
krimpen, voornamelijk door overlijden
van leden of verhuizingen zonder
adreswijziging. Er komen vrijwel geen
nieuwe leden bij. Ons standpunt is dat
het aantal leden moeilijk te
beïnvloeden is. Het is een
maatschappelijke trend dat mensen
minder ‘lid worden’ van organisaties.
Het is prettig als er een bepaalde basis
blijft, financieel dat niet van
doorslaggevend belang omdat de
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specifieke acties het meeste geld
genereren. Donaties zijn niet
afhankelijk van lidmaatschap.
Het blijft goed om ons bewust te zijn
van het belang van naamsbekendheid
van Undugu. De meeste donaties
lopen naast de leden via bekenden of
acties van bestuursleden.
Hoofdstuk 2 – Activiteiten
2.1 Projecten
Voortgang project scholing van
jongeren
In het voorjaar 2010 heeft USK een
verzoek gedaan om een financiële
bijdrage te leveren aan het project
“Creating Employment Opportunities
for Self-Reliance among Vulnerable
Youth from Poor Urban Communities”.
Het bestuur heeft daarmee ingestemd.
Dit kleinschalige project past in het
programma Informal Skills Training
Programme (ISTP) dat onze
partnerorganisatie USK sinds 1980
uitvoert.
Het specifieke doel van het project is
om honderd jongeren uit twee
sloppenwijken van Nairobi op te leiden.
Jongeren zullen daardoor
gemakkelijker een baan vinden of
kunnen voor zichzelf beginnen.
De opleiding van de honderd jongeren
en de voorlichting over het project
bedraagt totaal 21.442,00 euro. De
Undugu Vriendenkring Nederland en
de ontwikkelingsorganisatie Cordaid
dragen deze kosten. Medewerkers van
USK ondersteunen het hele proces
van het project. De kosten van deze
medewerkers zijn niet in de begroting
opgenomen en kunnen als een eigen
bijdrage van USK worden beschouwd.
We hebben begin het jaar 2011 geld
aan USK overgemaakt waarmee
verschillende activiteiten zijn
gefinancierd: het werven van 100

jongeren, organiseren van workshops,
identificeren van lokale ondernemers,
faciliteren van leerovereenkomsten
met de lokale ondernemers,
aanschaffen van basis gereedschap,
faciliteren van theorielessen, inhuren
van docenten etc.
Tevens hebben we in 2011 een
speciale folder over dit project
samengesteld. De folder is verspreid
onder de leden van UVN, tijdens The
Hague African Festival op zondag 3 juli
in het Zuiderpark en de Afrikadag op
29 oktober in Den Haag. In de loop van
2012 maken we nog een engelstalige
folder over dit project.

USK medewerkers Jason en Patrick lezen de folder

2.2 Bewustwording en Publiciteit
Nieuwsbrieven en de website
De website is door gedoe van het
hostbedrijf het afgelopen jaar uit de
lucht gegaan. We proberen dit
probleem zo snel mogelijk op te
lossen.
Het afgelopen jaar is een nieuwsbrief
verschenen. Deze ging geheel over het
jongeren project.
Festivals
In 2011 zijn bezoeken gebracht The
Hague African Festival op zondag 3 juli
in het Zuiderpark en de Afrikadag op
29 oktober in Den Haag. We hebben
daar de folder over het jongeren
project verspreid.
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Jongeren hebben van oud materiaal een lampje
gemaakt

Overige activiteiten
Bezoek van Martien Jacobs aan de
Undugu Freundeskreis Deutschland.
Samenvatting van het overleg: alle
bestuursleden zijn gedurende kortere
of langere tijd in Kenia geweest en
hebben Undugu, een aantal ook Naud
Grol, van nabij meegemaakt. Voorzitter
Philipp Buss zal op korte termijn het
bestuur verlaten; “het is tijd dat iemand
anders, bij voorkeur een jonger
persoon, de kar gaat trekken”. Men
heeft ongeveer 86 leden, waarvan 70
betalend, er wordt regelmatig geld naar
USK overgemaakt, bedrag en
regelmaat is vergelijkbaar met UVN.
Van Duitse zijde is er behoefte aan
een regelmatig contact op
bestuursniveau tussen UFK en UVN.
Voorgesteld wordt een jaarlijkse
contact meeting; afwisselend in
Nederland en in Duitsland.
Hoofdstuk 3 – Financiën
3.1 Jaarrekening 2011
Overzicht van baten en lasten 2011
Algemene uitgangspunten:


De UVN streeft ernaar een zo groot
mogelijk deel van de giften en
donaties te besteden aan de
projecten van USK;

De kosten van de UVN moeten
zoveel mogelijk gedekt worden
door de inkomsten aan contributies;
De UVN zal geen verplichtingen
aangaan die groter zijn dan het
eigen vermogen;
De bestuursleden ontvangen geen
vergoeding voor hun
werkzaamheden. De
uitvoeringskosten (bestuur e.d.)
bestaan vnl. uit reiskosten,
accountantskosten, kantoorkosten,
bankkosten, e.d.

Er zijn veel leden die geen contributie
betalen. Het is aannemelijk dat een
deel van de niet betalende leden
zonder afmelding de steun aan
Undugu heeft gestaakt.
De kosten van het bestuur worden
gedekt door de bestuursleden zelf. De
enige overige kosten die worden
gemaakt zijn met name kosten voor
het drukken en verspreiden van de
nieuwsbrief en eventuele bankkosten
voor het overboeken van geld naar
Undugu.
In 2011 zijn minder donaties
ontvangen. In 2010 hebben we naast
de eenmalige extra donatie van
Cordaid van €10.071,- toch nog
€10.700,- ontvangen aan giften van
andere, hetgeen €3,500,- meer is dan
in 2011.
In begin 2011 is een bedrag van €
20.142 ten behoeve van het project:
Creating Employment Opportunities
naar USK overgemaakt. Daarna is van
de USK geen nieuw projectvoorstel
ontvangen en dus geen bijdrage
toegezegd. In 2012 zal bekeken
worden aan welke activiteit de UVN
haar financiële steun kan leveren.
Overzicht van de balans per 31
december 2011
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De liquiditeiten belopen per ultimo
2011 totaal € 34.222,17 en is vrij
besteedbaar en tevens het totale
vermogen van onze vereniging. Zie
bijlage 2: Overzicht Balans 31/12/2011
(met vergelijkende cijfers per
31/12/2010).
3.2 Begroting / werkplan volgend
jaar 2012

In 2012 willen we proberen onze
inkomsten weer iets op te krikken tot
€10.000,-. Verder hopen we USK met
ongeveer 15.000 euro te kunnen
steunen voor nog nader te bepalen
activiteiten.
Zie bijlage 3: Overzicht Begroting 2012
(met vergelijkend de cijfers van de
begroting 2011).
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Bijlage 1: Overzicht bestuursleden en groep ondersteuners

Bestuur:
Henk Hofste, voorzitter
Karen Heinsman, secretaris, ledenadministratie
Pien Hogenbirk penningmeester,
Koos de Vetten, lid
Herman Grol, lid

Groep ondersteuners:
Cees Grol
Jaap Wesselink
Piet Boonstra
Martien Jacobs
Leon van den Berg
Hein de Jong
Tako Horsley

Bijlage 2: Financieel overzicht van 2011 en de begroting 2012, zie
de volgende blz.
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