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 (art. 1).

Jaarverslag 2018
Undugu Vriendenkring Nederland (UVN)
Postbus 492, 6710 BL Ede, e-mail: info@undugu.org, website: www.undugu.org

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2018 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 was in 2017 al een belangrijke
activiteit van Undugu geworden en was dat ook in 2018.
Ook 2018 was net als 2017 voor Undugu een turbulent jaar. De reorganisatie, die in 2017 begonnen was,
heeft in 2018 nog een vervolg gehad. USK gaat verder onder een nieuwe directeur: Alex Masibo. Hij heeft
vanaf begin 2019 de leiding bij Undugu. Daarentegen zullen we enkele vertrouwde namen niet meer
tegenkomen. Siprosa Rabach en Kepher Abonyo hebben Undugu verlaten.
Wij hebben in 2018 bijgedragen aan het bij elkaar brengen van verschillende partijen die zich al jaren
inzetten voor de ondersteuning van USK.
UVN heeft in 2018 geen financiële bijdrage overgemaakt aan USK. Door de turbulente tijden was de focus
van USK niet op kleine projecten, zoals die voorgesteld werden door SlumFighters.
Het door de leden en donateurs bijeengebrachte geld is toegevoegd aan de reserve voor toekomstige
projecten. Het bestuur dankt U voor alle bijdragen en donaties die UVN heeft ontvangen.
Martien Jacobs,
Voorzitter Undugu Vriendenkring Nederland
10 maart 2019
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Interne organisatie UVN
Bestuurssamenstelling en rooster van aftreden
Onderstaande tabel geeft de samenstelling van het bestuur per eind 2018, inclusief het rooster van
aftreden.
Positie

Naam

Aantreden

Aftreden

Herbenoeming tot

Voorzitter

Martien Jacobs

2012

2016

2019

Secretaris

Vacant

Penning-meester

Pien Hogenbirk

2014

2018

-

Lid

Koos de Vetten

2001

2018

-

Lid

Herman Grol

2009

2016

2020

Sinds het opstappen van Leon van den Berg tijdens de ALV van 2018 is de secretarispositie vacant. Het
bestuur heeft inmiddels een kandidaat voor de opvolging gevonden: Line Francken. Zij wordt voorgedragen
voor de functie als secretaris in de komende ALV.
De voorzitter is bereid het voorzitterschap nog enkele jaren voort te zetten.
Pien Hogenbirk wil haar taak graag overdragen aan een nieuwe penningmeester, maar is als er geen
opvolger beschikbaar is, is zij bereid het penningmeesterschap nog een jaar op zich te nemen. Koos de
Vetten stelt zich niet langer beschikbaar voor een bestuursfunctie. Het bestuur zoekt dringend mensen die
zich voor Undugu willen inzetten om de bestuursleden die willen aftreden te kunnen vervangen. Kandidaten
voor een functie worden verzocht zich te melden bij het bestuur.
Leden en donateurs
Ultimo 2018 had de vriendenkring 115 leden en 9 relaties. In 2017 respectievelijk 118 leden en 12 relaties.
De afname van het ledental van de Vriendenkring heeft zich ook in 2018 voortgezet. De afname is weer
niet veel, maar het is toch een toch een systematische trend. 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 ook dit jaar bleek dat Undugu onze steun nog heel goed
kan gebruiken.
Op de UVN site is informatie en een aangifteformulier te vinden voor hen die hun bijdrage voor enkele jaren
willen vastleggen en daarmee een belastingvoordeel kunnen verkrijgen.

Activiteiten
Reorganisatie Undugu
Noch meer dan in 2017 stond 2018 in het teken van een voor USK zware crisis en een daarmee
samenhangende verder gaande reorganisatie. Ter ondersteuning van de reorganisatie heeft het bestuur
contact gezocht met sponsoren en supporters van USK en naar ons vermogen bijgedragen aan de
gewenste veranderingen. Mede namens ons en de Duitse vriendenkring heeft het CDI* het
reorganisatieproject, ook ter plaatse, ondersteund.
* CDI staat voor Community Development International. Het is opgericht met als doel de continuïteit van USK op
langere termijn te waarborgen. Het CDI beheert een fonds waaruit zo nodig financiële ondersteuning geleverd kan
worden. Het CDI ondersteunt geen afzonderlijke ontwikkelingsprojecten van USK.

Op onze toegezegd financiële bijdrage hiervoor werd geen beroep gedaan. Bij USK is het topmanagement
opgestapt en is een nieuwe directeur gezocht en gevonden.
Eind 2018 was de naam van de nieuwe CEO ons niet bekend. Inmiddels hebben we vernomen dat de
nieuwe directeur, die op 1 januari 2019 in functie kwam, Alex Masibo heet.
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Projecten
De reorganisatie van Undugu heeft veel van de aandacht van het management gevraagd. Het verrastte
daarom niet dat er in 2018 van de kant van USK geen verzoeken gekomen voor ondersteuning van kleine
projecten. Ook het door SlumFighters voorgestelde project kon daarom geen voortgang boeken. Het voor
dit project gereserveerde bedrag blijft daarom staan.
Bewustwording en Publiciteit
Nieuwsbrieven
In het voorjaar is een bulletin verschenen. Hierin onder meer aandacht voor:
–
de inhoud van nieuwe meerjarenplan van Undugu dat in 2017 in uitvoering is gekomen;
–
de reorganisatie van USK; de optimistische toon suggereerde dat USK weer in rustiger vaarwater
was gekomen, hetgeen bleek voorbarig geweest te zijn.
Vanwege de onduidelijke situatie bij USK was er geen najaarsbulletin. In december ontvingen leden en
donateurs een eindejaar- en bedankkaart.
Website en sociale media
Op Facebook is een UVN pagina en we hebben ook een Twitter-account, waar berichten over de voortgang
van het project worden geplaatst.
De website werd beheerd door Marlies Kemperman. het bestuur bedankt haar voor de inspanningen ten
behoeve van UVN.
Festivals, manifestaties
Verschillende manifestaties zijn bezocht
–
de Afrikadag in Amsterdam
–
de jaarlijkse manifestatie van Partin
Tijdens de manifestatie van Partin was ook de ledenvergadering. Belangrijk nieuwtje is de realisering van
de Partin portal, waarvan de leden gratis gebruik van verschillende tools kunnen maken. Voorbeelden: de
tool voor het maken van een jaarrekening, en een mogelijkheid om elkaar ook veel gemakkelijker te vinden.
Denk aan leden die in dezelfde regio actief zijn of met het zelfde onderwerp bezig en die informatie uit
zouden willen wisselen of een gezamenlijk fondsaanvraag zouden willen doen.
Samenwerking met andere partijen
De samenwerking met de Duitse Vriendenkring (UFK) is verder voorgezet. UVN heeft ook samen met de
Freundeskreis opgetreden, waar we onze stem konden laten horen ten behoeve van de reorganisatie van
USK. Van UFK ontvingen wij ook hun informatiebulletin ‘Rundbrief’. Deze geeft niet alleen informatie over
de eigen organisatie en projecten, maar ook samenvattingen over de ontwikkelingen in Afrika en speciaal
die in Kenia
UVN is lid van Partin, een koepelorganisatie van particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking.
In 2018 moest het SlumFighters project om met lokale partijen een renovatie van de feesthal in Mathare te
realiseren worden bevroren. Wij hopen dat dit project, OASIS genaamd, in 2019 alsnog uitgevoerd kan
worden.
Global Teenager Project streeft ernaar om schoolkinderen van verschillende scholen met elkaar in contact
te brengen middels projecten via internet. USK was geïnteresseerd, maar faciliteiten ontbraken om dit nu
mogelijk te maken. Mocht het project OASIS ook door het nieuwe management ondersteund worden, dan
kan dit wellicht toch mogelijk worden.

Jaarverslag 2018 Undugu Vriendenkring Nederland

Pagina 3 van 6

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..
Overige kosten zijn die voor communicatie met onze leden en donateurs.
Begroting / werkplan 2019
Het is heel onduidelijk of er in 2019 nog activiteiten zullen zijn voor Ngomongo of Pumwani. Daarom zijn er
geen voorziening voor opgenomen in de begroting.
Voor het door SlumFighters voorgestelde plan Oasis is een bijdrage van € 2.500,00 gereserveerd.
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Bijlage 1

Undugu Vriendenkring Nederland
Overzicht per 31/12/2018
Inkomsten en Uitgaven
Resultaat
2018

Begroting
2018

Resultaat
2017

5.150,85
1.820,00
19,09
6.990,04

9.000,00
1.800,00
100,00
10.900,00

6.289,30
1.960,00
117,05
8.366,35

0.00

-400,00

-2.500,00

-850,00
-550,00
-300,00
-300,00
-2.000,00

-553,95
0,00
-382,96
-144,99
0,00
-1.081,90

8.500,00

4.784,45

Inkomsten
Giften/Donaties
Contributies
Overige baten

Totaal inkomsten
Bijdragen aan Undugu
Uitgaven
Publicatie kosten (Bulletin, e.d.) *)
Fondsenwerving **)
Bestuurskosten ***)
Bankkosten
Diversen (Postbus, KvK, etc.)

Totaal uitgaven
Resultaat

-649,61
0,00
-361,40
-136,57
-241,40
-1.388,98
5.601,06

p.m.

Bijlage 2
Balans

31-12-18

31-12-17

Activa:
Kas
Postbank
ASN
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen

131,10
13.539,41
11.294,29
0,00
0,00

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

Totale activa

24.964,80

19.049,44

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

18.949,44
5.601,06
294,30

14.164,99
4.784,45
100,00

Totaal Passiva

24.964,80

19.049,44
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Bijlage 3
Begroting Inkomsten en Uitgaven
Begroting 2019

Begroting 2018

Resultaat 2018

7.000,00
1.800,00
100,00
8.900,00

9.000,00
1.800,00
100,00
10.900,00

5.150,85
1.820,00
19,09
6.990,04

-2.500,00

-400,00

0,00

-850,00

-850,00

Inkomsten
Giften/Donaties
Contributies
Overige baten

Totaal inkomsten
Bijdragen aan Undugu
Uitgaven
Publicatie kosten (Bulletin, e.d.)
Fondsenwerving
Bestuurskosten
Bankkosten
Diversen (Postbus, KvK, etc.)

Totaal uitgaven
Resultaat

-550,00
-300,00
-300,00
-2.000,00

-550,00
-300,00
-300,00
-2.000,00

-649,61
0,00
-361,40
-136,57
-241,40
-1.388,98

4.400,00

8.500,00

5.601,06

p.m.

p.m.
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