UNDUGU VRIENDENKRING NEDERLAND

Vereniging Undugu Vriendenkring Nederland Statutair gevestigd te Rotterdam. Het doel van
de Vriendenkring is op alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de
doelstellingen van de Undugu Society of Kenya te Nairobi Kenya (art1).

Jaarverslag 2017
Undugu Vriendenkring Nederland (UVN)
Postbus 492, 6710 BL Ede, e-mail: info@undugu.org, Website: www.undugu.org

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Undugu Vriendenkring Nederland.
UVN steunt Undugu Society of Kenia (Undugu) in haar streven om voor zoveel mogelijk
mensen uit de sloppenbuurten van Kenia ‘s grote steden een beter leven mogelijk te maken.
Daarnaast is USK ook projecten gestart die gemeenschappen in rurale gebieden
ondersteunen, mede in de hoop te voorkomen dat ze naar de stad trekken en daar in de
sloppenwijken terecht komen. Dit is in 2017 al een belangrijke activiteit van Undugu
geworden.
2017 was voor Undugu een turbulent jaar. De organisatie onderging een reorganisatie, die
vooral betrekking had op de bestuurlijke en financiële situatie van Undugu, daarbij bijgestaan
door het CDI. Celina Ogutu, die de afgelopen jaren directeur en ons eerste aanspreekpunt
was, heeft in 2017 Undugu verlaten. Haar plaats wordt nu waargenomen door een oude
bekende: Siprosa Rabach. Van haar ontving UVN rapporten over het wel en wee van
Undugu in 2017. Een uitgebreide samenvatting hiervan treft U aan in het bulletin van
voorjaar 2018 waarin ook de agenda van en oproep tot bijwonen van de algemene
ledenvergadering op 16 juni 2018.
UVN heeft in 2017 bijgedragen aan het laten opstellen nieuwe meerjarenplan van USK.
Omdat er geen andere verzoeken waren, kon UVN een behoorlijk bedrag toevoegen aan de
reserve voor toekomstige projecten. Dank voor alle bijdragen en donaties die UVN heeft
ontvangen.
Martien Jacobs,
Voorzitter Undugu Vriendenkring Nederland
13 april 2018
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Interne organisatie UVN
Bestuurssamenstelling en rooster van aftreden
Onderstaande tabel geeft de samenstelling van het bestuur per eind 2017, inclusief het
rooster van aftreden.
Positie

Naam

Aantreden

Aftreden

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Martien Jacobs
Leon van den Berg
Pien Hogenbirk

2012
2017
2014

2016
2018
2018

Herbenoeming
tot
2019
?

Koos de Vetten
Herman Grol

2001
2009

2016
2016

2018
2020

Leon van den Berg stelt zich niet meer herkiesbaar voor een nieuwe periode. Een opvolger
wordt gezocht. Pien Hogenbirk wil het penningmeesterschap graag overdragen aan een
opvolger. Ook hiernaar wordt gezocht.
Leden en donateurs
Op 17 maart overleed Mia Grol-Schmidt een van de stichters van de Naud Grol club, wat
later UVN werd. Bij haar overlijden werd in de ALV van 2017 stil gestaan.
Ultimo 2016 had de vriendenkring 120 leden en 7 relaties. In 2017 respectievelijk 118 leden
en 12 relaties (twee leden gingen van lid naar relaties) Hoewel de afname van het ledental
van de Vriendenkring in 2017 klein was is er over meerdere jaren toch een duidelijke
afname. Dit wordt door het bestuur betreurd. Overigens is een afname niet echt onverwacht,
zeker de leeftijdsopbouw van het ledenbestand. UVN heeft nog alle reden om Undugu te
blijven steunen, want het blijkt telkens weer dat Undugu onze steun nog heel goed kan
gebruiken.
Vanaf 2014 is het gemakkelijker voor donateurs periodieke schenkingen aan UVN te doen
met bijbehorend belastingvoordeel. Daartoe is er informatie en een aangifteformulier op de
site van UVN.

Activiteiten
Reorganisatie Undugu
Ten behoeve van de reorganisatie van Undugu heeft het bestuur overleg gevoerd met en
waar gevraagd geadviseerd aan diverse betrokken partijen, KinderNotHilfe, RedeenKind,
CDI en de Duitse Undugu Freundeskreis. Het bestuur van UVN blijft de ontwikkelingen met
belangstelling volgen.
Projecten
UVN heeft € 2500 bijgedragen aan voor de organisatie assessment en het nieuwe
meerjarenplan van USK. In 2017 zijn geen verzoeken gekomen voor ondersteuning van
specifieke projecten. Wij begrijpen dat de reorganisatie van Undugu veel van de aandacht
van het management heeft gevraagd.
Undugu heeft laten weten dat ze de scholen in Ngomongo en Pumwani wil sluiten en de
locaties omvormen tot veilige opvangplaatsen voor jongeren uit de wijk. Hiervoor zal geld
nodig zijn, zodra dit aan de orde is zullen we hierover worden benaderd.
Undugu heeft ons in contact gebracht met SlumFighters, die via hun relaties in Kenia een
project in Mathare hebben voorgesteld. We zijn met hen in gesprek en hebben aangegeven
dat we bereid zijn hun project te ondersteunen.
Bewustwording en Publiciteit
Nieuwsbrieven
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In het voorjaar en najaar zijn bulletins verschenen. Hierin onder meer aandacht voor: het
nieuwe meerjarenplan van Undugu, een interview met Kepher Abuyo, de afronding van de
renovatie van de school in Mathare en last-but-not-least de reorganisatie van USK.
Website en Sociale media
Op facebook is een UVN pagina en we hebben ook een twitteraccount waar berichten over
de voortgang van het project worden geplaatst.
De website heeft een nieuwe beheerder: Marlies Kemperman; het bestuur bedankt Selina
Klarenbeek voor haar bijdrage aan UVN.
Festivals, manifestaties
Verschillende manifestaties zijn bezocht: Multiculturele markt Heerenveen (10 juni),
manifestatie van Partin in Apeldoorn (30 september). Op alle genoemde festivals zijn
Nieuwsbrieven van Undugu verspreid
Samenwerking met andere partijen
De samenwerking met de Duitse Vriendenkring (UFK) is voorgezet. Van UFK ontvangen wij
ook hun informatiebulletin ‘Rundbrief’. Deze geeft niet alleen informatie over de eigen
projecten maar ook samenvattingen over de ontwikkelingen in Afrika en speciaal die in Kenia
Wilde Ganzen wil bereiken dat NGO’s, zoals USK, meer gaan doen aan lokale
fondsenwerving en minder afhankelijk worden van buitenlandse sponsoren. Om organisaties
in Nederland hiervoor te sensibiliseren en tools aan te bieden biedt WG workshops aan. Aan
een van deze workshops werd deelgenomen. WG biedt ook zeer gunstige sponsoring aan
voor opleidingsprojecten voor de medewerkers van de NGO’s, 80% van de kosten wordt
gesponsord. Aan USK aangeboden dat wij de resterende 20% zouden vergoeden. Het is er
in 2017 echter niet van gekomen.
UVN is lid van Partin, een koepelorganisatie van particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking.
SlumFighters; in 2017 werden we door USK geattendeerd op deze organisatie die USK een
plan presenteerde om met lokale partijen een renovatie van de feesthal in Mathare te
realiseren en gevraagd onze visie op hen en op dit plan te geven. Wij hebben na
kennismaking en informatie-uitwisseling positief geadviseerd.
Global Teenager Project; dit streeft ernaar schoolkinderen van verschillende scholen met
elkaar in contact te brengen middels projecten via internet. USK is geïnteresseerd, maar er
ontbreken de faciliteiten dit nu mogelijk te maken. Mocht het SlumFighters project succesvol
zijn dan zouden deze faciliteiten er wel zijn. We hebben de partijen bij elkaar gebracht.
Financiën
Algemene uitgangspunten:
De UVN streeft ernaar een zo groot mogelijk deel van de giften en donaties te besteden aan
de projecten van USK. De UVN zal geen verplichtingen aangaan die groter zijn dan het
eigen vermogen. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
De uitvoeringskosten van bestuur en ondersteuners bestaan voornamelijk uit reiskosten,
accountantskosten, kantoorkosten, bankkosten, e.d.
Begroting / werkplan 2018
De begroting van 2018 gaat ervan uit dat er in 2018 nog geen bijdrage voor Ngomongo en
Pumwani zal worden gevraagd. Mocht de situatie zich wijzigen zal het bestuur hiervoor een
plan indienen en een daarbij passende begroting aanbieden.
Voor het plan dat door SlumFighters voorgesteld is en nader uitgewerkt wordt, wordt
rekening mee gehouden dat we een bijdrage van € 2500 euro zullen leveren.
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Bijlage 1

Undugu Vriendenkring Nederland
Overzicht per 31/12/2017
Inkomsten en Uitgaven
Resultaat
2017

Begroting
2017

Resultaat
2016

Giften/Donaties
Contributies
Overige baten

6.289,30
1.960,00
117,05

9.000,00
1.800,00
100,00

9.457,19
1.940,00
100,26

Totaal inkomsten

8.366,35

10.900,00

11.497,45

-2.500,00

-400,00

-6.370,97

-553,95
0,00
-382,96
-144,99
0,00

-850,00
p.m.
-550,00
-300,00
-300,00

-822,05
0,00
-534,69
-280,55
-447,70

-1.081,90

-2.000,00

-2.084,99

4.784,45

8.500,00

3.041,49

Inkomsten

Bijdragen aan Undugu
Uitgaven

Publicatie kosten (Bulletin, e.d.) *)
Fondsenwerving **)
Bestuurskosten ***)
Bankkosten
Diversen (Postbus, KvK, etc.)

Totaal uitgaven
Resultaat

Bijlage 2
Balans

31-12-17

31-12-16

Activa:
Kas
Postbank
ASN
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen

131,10
7.643,14
11.275,20
0,00
0,00

131,10
3.245,74
11.218,15
0,00
0,00

Totale activa

19.049,44

14.594,99

Passiva:
Reserve (vrij besteedbaar)
Resultaat boekjaar
Vooruitontv. bedragen

14.164,99
4.784,45
100,00

11.123,50
3.041,49
430,00

Totaal Passiva

19.049,44

14.594,99
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Bijlage 3
Begroting Inkomsten en Uitgaven
Begroting 2018

Resultaat 2017

Resultaat 2016

Giften/Donaties

7.000,00

6.289,30

9.457,19

Contributies

1.800,00

1.960,00

1.940,00

100,00

117,05

100,26

8.900,00

8.366,35

11.497,45

-2.500,00

-2.500,00

-6.370,97

-850,00

-553,95

-822,05

0,00

0,00

Inkomsten

Overige baten

Totaal inkomsten
Bijdragen aan Undugu
Uitgaven
Publicatie kosten (Bulletin, e.d.)
Fondsenwerving

p.m.

Bestuurskosten

-550,00

-382,96

-534,69

Bankkosten

-300,00

-144,99

-280,55

Diversen (Postbus, KvK, etc.)

-300,00

0,00

-447,70

-2.000,00

-1.081,90

-2.084,99

4.400,00

4.784,45

3.041,49

Totaal uitgaven
Resultaat
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