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Notulen Algemene Ledenvergadering op ZATERDAG 13 JUNI, van 14.00 uur 16.30 uur. Hotel de Bosrand, Bosrand 28, 6718 ZN EDE
Aanwezig:
• Bestuur: Martien Jacobs, Pien Hogenbirk, Koos de Vetten, Leon van den
Berg.
• Leden: Marola Grol, Lisa Jacobs, Betsy Dokter, Cees Grol, Leo Mathot.
• Gasten: Christian en Regina Schober (Undugu Freundeskreis Deutschland),
Selina Klarenbeek.
Afwezig met kennisgeving: Herman Grol (bestuur), Karen Heinsman, Henk Helligers,
Martine Stoppelenburg (BIS)
1)

Opening
Voorzitter Martien Jacobs opent met een kort welkomstwoord. Hij heet onze
gasten welkom. Er zijn geen wijzigingsvoorstellen voor de agenda.

2) Ingekomen stukken en mededelingen
• Er is voorafgaand aan de ALV een bestuursvergadering geweest. Er is
gesproken over onze strategie rond het doorsluizen van donaties aan Wilde
Ganzen voor wat betreft de Mathare-school. Besloten is om boven het al over
gemaakte bedrag van € 30.600 een bedrag van €6000 vrij te geven. Ook de
overschrijding van het budget door USK (wisselkoersverliezen en onvoorziene
uitgaven) worden besproken. De (goede) relatie met BIS is aan de orde
geweest. Daarnaast is de deelname aan het Ngomongo-project besproken.
Tenslotte is een beleidsvoornemen gemaakt om niet betalende leden nu
definitief van de lijst te schappen. Al deze onderwerpen komen in deze
notulen aan bod.
• Er zijn afmeldingen voor het lidmaatschap ontvangen van mw E. GroendaalFolst, Elsbeth Valk (herinnering eerdere afmelding), Jeroen Wijnen (dubbel
lidmaatschap), Grietje. van der Zee, Carel Polak, Willem van Gaasbeek, M en
E Sonnema – vd Groen. Van dhr en mw De Geus kwam de post retour. Zij zijn
uit het ledenbestand verwijderd. Dat geldt ook voor de overleden mevrouw
Bos-Cremers.
3. Concept notulen en actiepunten van 14 juni 2014.
De notulen worden goedgekeurd. Actiepunten:
• Belastingtechnische zaken rond periodieke schenkingen zijn geregeld. De
eerste schenker heeft het formulier retour gezonden.
• Rooster van aftreden, komt later in de notulen aan de orde.
• Koos de Vetten geeft aan werk te maken van contacten met de Verkaart
groep.

4. Vaststellen jaarverslag 2014
Het jaarverslag wordt kort besproken en goedgekeurd. Na verwijdering van het
woord concept zal het jaarverslag op de site worden gezet. Leon stuurt een
nieuwe pdf naar Betsy die het op de site zet. In het volgende agendapunt komt
het financiële gedeelte van dit verslag aan bod.
5. Financiën
5.1. Financieel overzicht 2014, Goedgekeurd. Opvallend: bij minder leden is er
wel een stijging in de donaties.
5.2. Verslag Kascommissie, Dit jaar zijn de financiële stukken op afstand
gecontroleerd door Marola Grol en Jaap Wesseling. Er zijn geen
onrechtmatigheden aangetroffen. Het enige dat niet gecontroleerd kon
worden is de kas waarin een klein bedrag aanwezig is. Deze staat op zolder
bij de penningmeester bij de verkoopspullen.
5.3. Decharge bestuur voor gevoerd financieel beleid. Wordt verleend.
5.4. Begroting 2015, Vraag over het nergens naar verwijzende sterretje, hier had
moeten staan: “*de begroting is hoger dan gebruikelijk; dit in verband met het
gevraagde budget voor fase 2 van de renovatie van de school in Mathare”
5.5. Verkiezing Nieuwe Kascommissie. Leo Mathot meldt zich aan. Leon vraagt
Jaap of hij dit nog een jaar wil doen. Zo niet, dan valt Marola in.
5.6. Resultaat aanpak contributie (achterstand) leden. Besproken in de
bestuursvergadering. Leon maakt een lijst van wanbetalers. Die sturen we in
het bestuur rond. Eventuele vreemde zaken worden aangepakt door te
bellen. De overigen worden definitief verwijderd.
In Duitsland wordt voor de inning gebruik gemaakt van automatische incasso.
Dat ligt hier moeilijk in verband met 1) leden die meer overmaken dan de
contributie en dus op die manier doneren, 2) De bankregels hieromtrent. Is
nogal ingewikkelde zaak. Pien en Leon gaan dit nogmaals bekijken.
6. Rooster van aftreden (oplossing gelijktijdig aftreden 2016). Het idee om Leon en
Koos te laten aftreden en direct voor een bepaalde periode te herkiezen blijkt
statutair lastig. Nu wordt gekozen voor de volgende oplossing. 1) Iedereen treedt
in 2016 af en stelt zich al dan niet verkiesbaar. 2) We communiceren in zowel het
bulletin als in de uitnodiging van de volgende ALV dat nieuwe leden zich voor een
periode van 1 tot 4 jaar kunnen aanmelden als kandidaat. 3) Zijn er geen
aanmeldingen dan wordt het huidige bestuur in wisselende tijdsduur herkozen.
7. Presentatie van Martine Stoppelenburg over BIS. Gaat niet door, daarvoor in
de plaats houdt Martien een presentatie over wat Bis is: een klein bureau dat
sinds 2002 bestaat, en wat het kan betekenen voor organisaties als de onze. Dat
is: advies betreffende de organisatie, communicatie en fondsenwerving. Dit
laatste kan als doe-het-zelf, dan zijn er geen kosten aan verbonden, of BIS neemt
dat helemaal uit handen dan, wordt een fee van 7.5 % van de verworven
inkomsten berekend. Dat is de werkwijze die we bij het Mathare project gekozen
hebben. Er zijn 10 organisaties aangeschreven met een sponsorverzoek van
€5000,-. Daarvan heeft er 1 afgewezen, 4 hebben toegezegd en de overigen
hebben het nog in behandeling. Gehoopt wordt dat nog minstens twee daarvan
positief beschikken. De UFK-vertegenwoordiging is aangenaam verrast en vraagt
zich af of inschakeling van BIS is Duitsland ook mogelijk is.

2

8. Voortgang van projecten
8.1 Evaluatie Leerwerkopleiding. Succesvol? De rapportage is mager en geeft
geen overzichtVan de 138 deelnemers zijn er een tiental uit beeld verdwenen
door huwelijk en er maar informatie over een vijftal, die prominent naar voren
komen met een goede baan als gevolg van dit project.
8.2 Bespreking renovatieproject UBEP.
8.3 Mathare verloopt voorspoedig.
8.3.1 Prioriteit is gegeven aan die werkzaamheden die zouden interfereren
met de het ongestoord geven van onderwijs: het gebouw waarin de
klassen en stafruimten zijn ondergebracht en de sanitaire inrichtingen.
Daardoor verloopt echter nogal wat niet volgens het afgesproken plan;
er zijn al enkele items uitgevoerd die in fase 2 waren gepland, er zijn
ook werkzaamheden uitgevoerd die helemaal niet gepland waren,
anderzijds zijn belangrijke zaken van fase 1 nog niet uitgevoerd.
8.3.2 Christian en Regina merken op dat ze van een partner niet verwachten
dat er wijzingen in de plannen worden doorgevoerd zonder daar met
ons te overleggen.
8.3.3 Maar: USK heeft niet meer gevraagd dan de oorspronkelijke dekking
van het project, ondanks de budgetoverschrijding. Hierop richten wij
ons met de fondsenwerving. Kennelijk, heeft USK andere middelen
gevonden om dit gat te dichten en anders komt nog wel een verzoek
voor aanvullende fondsen. We zullen dat dan tzt. beoordelen.
8.3.4 UFK verwacht dit jaar nog ca € 5000 te kunnen bijdragen aan de
projecten.
8.4 Over Ngomongo gaan we pas besluiten als blijkt dat we rond zijn met
Mathare. En: Ngomongo niet ondersteunen zolang de grond niet in eigendom
van USK is.
8.5 Samenwerking met BIS en resultaten daarvan tot dusver. Zie boven.
9 Actieplan UVN 2015/2016, zie voorgaande punten.
10 Communicatie
10.1 Website UVN. Zeer goed in nieuwe vorm gegoten. Leon bedankt Selina
namens het bestuur voor haar inzet. Er is nog een verzoek om een
zoekmachine op de site. Selina zal dat bekijken. Er zijn bedragen
binnengekomen via Mollie Payment. Dat is een soort IDeal. Die bedragen
zijn echter testen, maar bezoekers kunnen nu bedragen van € 5, 10, 20 en
50 doneren. De kosten die wij daarvoor betalen zijn €0,47 per transactie. Er
is nog geen opvolger voor Betsy als beheerder. Zij blijft het daarom nog een
tijdje doen.
10.2 Nieuwsbrief. Die zal in september verschijnen. Veel nieuws over Mathare,
bestuurswisseling etc. Voorbereidende werkzaamheden in juli/augustus.
11 Rondvraag en sluiting
Marola: vindt de postkaart die ooit gemaakt is sterk communicatiemiddel. Misschien
weer herinvoeren voor acties.
Pien: misschien zo’n kaart gebruiken om de donateurs in ons ledenbestand te
bedanken. Anders daarvoor andere mogelijkheid kiezen.
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Leo: Voorstel : om de muren van de gerenoveerde school te beschermen door een
stootrand aan te brengen (dan kunnen meubels geen beschadiging veroorzaken).
Leo: in fase 1 zijn de muur en het hek niet gerealiseerd, komen die nog wel? Volgens
de informatie uit Kenia zijn die nog voorzien.
UFK: Ledenvergadering is begin oktober. Exacte datum zal nog gecommuniceerd
worden. We zijn uitgenodigd om ze bij Karlsruhe te bezoeken. We zullen tegen die
tijd bepalen wie er aanwezig zullen zijn.
Pien: verkoopspullen (7 dozen) doorschuiven naar UFK. Die nemen nog wel deel
aan markten. Martien neemt ze mee of we nemen ze mee naar de Duitse ALV in
oktober.
Nieuwe jaarvergadering: zaterdag 11 juni 2016.

4

