Undugu Vriendenkring Nederland
Postbus 492
6710 BL Ede
Giro 1912825
www.undugu.org
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

Notulen Algemene Ledenvergadering op 14 Juni, 14.00 uur - 16.00 (17.10 uur).
Hotel de Bosrand, Bosrand 28, 6718 ZN EDE
Aanwezig: Bestuur en leden UVN: Pien Hogenbirk, Lisa en Martien Jacobs, Jaap
Wesseling, Leo Mathot, Koos de Vetten, Henk en Liliane Hellegers, Betsy Dokter,
Marlies Wijnen, Otto Oussoren, Leon van den Berg. Gasten: Celina Ogutu
(managing director USK), Kadogo Nyawade (stg. Kadowinja), Sarah Schober en
Christian Schober (Undugu Freundeskreis Deutschland).
Afwezig met kennisgeving: Karen Heinsman, Taco Horsley, Herman Grol, Teun van
Dijk, Piet Boonstra en Jeanne Heijligers.
1. Opening en vaststelling van de agenda.
De voorzitter opent om 14.10 de vergadering. Er wordt een korte voorstelronde
gemaakt.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
2.1. Mail mw. Heijligers: Zij vraagt om een contract voor periodieke (jaarlijkse,
maandelijkse) donaties, dit in verband met betere aftrekbaarheid als gift.
Voorzitter: daarvoor is sinds 2014 geen notariële akte meer nodig, maar wel een
overeenkomst tussen ontvanger en de gever, waarin de gever zich voor
(tenminste) vijf jaar vastlegt (overlijden en zwaarwegende redenen daargelaten)
en de sponsor zich verplicht de gift volgens ANBI regels te besteden. Zo’n
contract wordt nu gemaakt. Wij zullen mw. Heijligers daarover nader berichten.
Omdat dit ook voor andere leden en relaties van belang komt een blanco
contract met een toelichting op de site (Leon en Betsy).
2.2. Onbestelbare post aan mw. Brenda ten Wolde – Haarlem. Er is geen
adreswijziging ontvangen. Verwijdering uit ledenlijst (Leon)
2.3. Retour post mw. Bos-Cremers in verband met overlijden. Verwijdering uit
ledenlijst (Leon)
3. Notulen en actiepunten van 8 juni 2013. De notulen worden ongewijzigd
vastgesteld. Betsy vraagt een toelichting over ons contact met de Emmausstichting.
Voorzitter: we konden in 2013 jaar geen aanvraag bij hun fonds doen omdat we
geen geschikt projectvoorstel hadden. De mogelijkheid ondersteuning aan te
vragen bestaat nog steeds. We zullen in 2014 een aanvraag koppelen aan het
huidige USK-project (Martien). Helaas was een bezoek met Celina tijdens haar
bezoek niet mogelijk.
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4. Vaststellen jaarverslag 2013. Dit wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Financiën
5.1. Financieel overzicht 2013 (pagina 10 jaarverslag). Pien licht dit voor zover
nodig kort toe. De vergadering gaat akkoord.
De inkomsten in 2013 waren ruim 7000 euro de uitgaven ca. 850 euro; ruim
6200 euro zijn aan de reserves toegevoegd. Ultimo 2013 was er bijna
35000 in kas.
5.2. Verslag Kascommissie. Jaap Wesseling en Marola Grol hebben dit
vanwege persoonlijke omstandigheden goeddeels per mail moeten doen.
Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.
5.3. Decharge bestuur voor gevoerd financieel beleid. De kascommissie stelt
voor het bestuur te dechargeren. De vergadering stemt in.
5.4. Begroting 2014. We zijn qua inkomsten gezakt onder de €10.000,-. Na
aftrek van de kosten is een saldo van € 8550,- voorzien. Dat geeft aan
welke mogelijkheden/beperkingen we hebben USK-projecten komend jaar
te ondersteunen.
Leo Mathot geeft aan dat het een goed idee is om betalingen aan USK in
gedeelten te doen en alleen als dat geld echt nodig is. De hoge inflatie van
de Ksh maakt het onvoordelig om in Kenia geld in voorraad te hebben
omdat de waarde ervan snel terugloopt.
5.5. Verkiezing Nieuwe Kascommissie. De huidige leden blijven nog een jaar
aan.
5.6. Aanpak contributie (achterstand) leden. Het wegvallen van de girokaart
heeft een scherpe daling in onze inkomsten tot gevolg gehad. Daarbij heeft
het bestuur daar niet adequaat op gereageerd. We besluiten om het jaar
2013 als verloren te beschouwen. Voor 2014 ontvangen de achterstallige
betalers een nota met het verzoek die per omgaand te betalen. Op de nota
zal ook de mogelijkheid om:
- een aanvullende donatie te doen;
- belastingtechnisch interessant periodiek te schenken vermeld worden.
6. Bestuur
6.1. Pien Hogenbirk treedt dit jaar af en stelt zich weer herkiesbaar als uitsluitend
penningmeester. De vergadering stemt in bij acclamatie.
6.2. Rooster van aftreden. Er wordt een oplossing voor het gelijktijdig aftreden van
vier bestuursleden in 2016 voorgesteld. Koos de Vetten en Leon van den Berg
zullen een jaar eerder dan voorzien aftreden (en zijn herkiesbaar). Leden van
UVN krijgen de mogelijkheid zich op de komende ALV in 2015 te melden als
opvolger.
In 2016 treden Martien Jacobs en Herman Grol af volgens het bestaande
schema. De vergadering gaat akkoord met het voorstel.
6.3. Naast het bestuur is er een supportgroep met het bestuur ondersteunende leden
bestaande uit: Piet Boonstra, Betsy Dokter, Cees Grol, Karen Heinsman, Taco
Horsley, Hein de Jong en Jaap Wesseling. Henk Hellegers treedt tot deze groep
toe.
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7. Celina Ogutu.
7.1. De situatie van USK en Kenia USK
USK is ingrijpend veranderd.
Nieuw is dat medewerkers (zowel bestaande als nieuw aan te trekken) geen
contracten van onbepaalde duur hebben. Ieder wordt te werk gesteld resp.
aangenomen voor de duur van drie jaar of van de duur van een aan hen
toegewezen project. Zo wordt voorkomen dat medewerkers op de loonlijst staan
zonder dat er een betalend project tegenover staat.
De nieuwe manier van verbinding tussen personeel en project heeft gevolgen
voor ons werk als UVN. USK zet in op langdurige projecten en heeft daardoor
geen mogelijkheid meer om te voldoen aan onze wens voor kleine projecten.
Daarvoor moeten namelijk mensen worden vrijgemaakt uit de langlopende
projecten en die zijn feitelijk al overbelast daarmee. Bovendien een klein project
vraagt toch bijna evenveel werk als een groot. Daarom vraagt men ons om aan
te sluiten op een groot project en daaruit een bepaald onderdeel te ondersteunen.
7.2. Overzicht van donoren van USK:
Duitse en Nederlandse vriendenkringen;
Kindernothilfe (DE), 50% van de inkomsten.
Hope HIV (GB).
Deaf Child Woldwide (GB)
Railway Children + Comic Relief (GB). CR geeft het geld niet direct aan
USK, maar laat dat via RC verlopen.
Ecpat (Acting for Life, F).
USAID, draagt bij via Pact en Uraia (US).
Oslo Centre for Human Rights (N).
Taksvarkki (Fin).
Red een Kind (Help a Child, NL).
Child Work (ILO?)
Keniaanse Overheid (levert 9 leerkrachten voor UBEP)
7.3. De vier aandachtsvelden van USK werden gepresenteerd in een uitgebreide PP
presentatie. Deze presentatie is via de site www.undugu.org als pdf te
downloaden.
7.3.1. UBEP, Undugu Basic education Programme, opvang van
straatkinderen met bijbehorende lagere scholing. Waar mogelijk een
doorstroming naar regulier lager onderwijs. De UBEP-school duurt vier
jaar, het reguliere onderwijs 8 jaar. Een deel van de ongeveer 800
leerlingen stroomt door naar ISTU, waarin een vervolgtraining wordt
gegeven. Het gaat hier om beroepsonderwijs vergelijkbaar met ons
Nederlands BBL-traject met het bijbehorende officiële staatsdiploma.
7.3.2. RRR, Rescue, Rehabilitation en Reintegration; een programma dat
vooral gericht is op het voorkomen van het op straat belanden van
kinderen en het terugbrengen in de familie of gemeenschap van
straatkinderen.
7.3.3. Community Empowerment, met name vrouwengroepen met als doel
onderlinge organisatie en microkrediet waardoor de
levensomstandigheden van die vrouwen en in de wijk verbeteren.
7.3.4. Peer Education, Health and HIV/Aids waarin de bevordering van
gezondheid en basis gezondheidszorg centraal staat.
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8. Voortgang van projecten
8.1. Het project met leerbewerking (dat nu vrijwel afgesloten is) werd niet in detail
besproken. Objecten gemaakt door leerlingen werden getoond en waren als
relatiegeschenk beschikbaar.
8.2. Renovatieproject UBEP.
Er is een aanvraag van USK in totaal 28M Ksh (ca € 240.000) voor de renovatie
van twee scholen (in Ngomongo en Mathare).
UVN wil dit project in 2014 en komend jaar steunen, bij voorkeur in
samenwerking met de UFK. UVN kan daarvoor nu beschikken over 30.000 en
per ultimo 2014 eens over 7 à 8000 euro, ook de bijdrage voor 2015 van ca €
8000 is hiervoor in principe beschikbaar. UVN zal onderzoeken of we voor dit
project nog ondersteuning kunnen krijgen via instanties zoals Cordaid.
Volgens Celina kan met minimaal €40,000,- een start gemaakt worden. De
prioriteit is dan de school in Ngomongo. Dit onder meer omdat USK hier een stuk
grond voor de uitbreiding van 30 x 30 m erbij heeft kunnen kopen. De Keniaanse
overheid wil namelijk hier de illegale bewoning beëindigen door
eigendomspapieren voor de grond uit te geven.
Gezien onze eigen situatie kan in twee jaar maximaal €45.000,- worden gegeven
(op de momenten die voor USK het meest gunstig zijn). Een deel van het geld
blijft beschikbaar voor het mogelijk aangaan van verdubbelingsprojecten met
andere organisaties. Celina vindt enig uitstel geen groot punt.
9. Actieplan UVN 2014/2015
Gezien het tijdgebrek is dit niet meer uitgebreid aan de orde gekomen,
evenals punt 10.
De inkomsten van UVN lopen al jaren terug. Martien lanceert gedachten rond
het opnieuw benaderen van scholen. Dat lijkt wat moeilijk gezien het
overladen lesprogramma en gebrek aan financiële middelen van het onderwijs.
Leon ziet meer in het per DM-brief benaderen van bedrijven met een concrete
vraag om bijvoorbeeld €100,- bij te dragen aan het renovatieproject van UBEP.
Dat is een relatief klein bedrag waar ook kleine bedrijven wel oren naar
hebben. hij wordt zelf twee maal per jaar benaderd door een organisatie die
gehandicapte kinderen naar Euro Disney stuurt en draagt al jaren op deze
manier daaraan bij.
Henk Hellegers stelt voor dat het bestuur eens met Rene Grotenhuis, oud
voorzitter Cordaid, over fondsenwerving gaat praten. Dat wordt toegezegd
(Martien, Leon).
10. Communicatie
10.1. Website UVN, Geen opmerkingen.
10.2. Nieuwsbrief, Leon doet een voorstel met de vernieuwde aanpak van USK en
de stand van zaken betreffende het aangevraagde UBEP project voornaamste
boodschappen.
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11. Rondvraag en sluiting
11.1. Martien vraagt zich af of er behoefte is voor een samenkomst tussen bestuur
en supportgroep. Dat wordt wat afgehouden. Het heeft volgens aanwezige leden
alleen zin als er een concrete aanleiding is.
11.2. Leon geeft aan dat de Verkaartgroep al jaren in Kenia actief is met de bouw
van infrastructuur. Hier is misschien en koppeling mogelijk met het UBEPrenovatieproject.
11.3. Pien vraagt wat de jaarbijdrage van de Duitse vriendenclub is. Christian
Schober: €120,- per jaar!
12. De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 17.10 uur. Speciale dank voor Betsy
en Obe die Celina vijf dagen hebben opgevangen en gehuisvest.
Alle genoemde stukken zijn op de site www.undugu.org te vinden.
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