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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 van de Algemene Ledenvergadering van
Undugu Vriendenkring Nederland
ZATERDAG 16 JUNI 2018
Hotel de Bosrand, Bosrand 28, 6718 ZN EDE

1. Opening en vaststelling van de agenda
•
•
•
•

De voorzitter opende de vergadering om 14.02 uur.
Afwezig met kennisgeving: Cees en Marola Grol, Lisa Jacobs, Karen Huisman, Leo Mathot.
Aanwezig buiten bestuur: Betsy Dokter, Henk Hellegers, Hein de Jong, Saskia van Dongen, Martin
Pardoel.
Punt 9 wordt naar voren gehaald.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Leon overhandigt drie opzeggingen aan de penningmeester, waarvan twee door overlijden.

3. Notulen ALV 2017
N.a.v. de inhoud:
•
Mailtje van Martien, Onze materialen naar UFK? Nee, hebben zelf al teveel voorraad.
•
Mailtje van Pien over verzoek om ontvangstbevestiging van overgemaakt geld door USK. Gedaan.
•
Status saneringsproject USK. Zaak van CDI (Bert Alkemade). KNF en Red een Kind (video) CDI,
UFK en UVN waren aanwezig bij een meeting bij KinderNotHilfe.
•
Marlies Kemperman (schoonzus Pien) doet nu het onderhoud van de website.
Verslag wordt goedgekeurd. Fijn dat actiepunten vetgedrukt waren.

4. Jaarverslag 2017
Betsy: Wat is het resultaat van periodieke schenkingen (5 jaar achtereen)? Heeft niet veel opgeleverd.
Er blijkt geen belangstelling voor een dergelijk langdurig verband.
Martien licht financiën toe. Vorig jaar waren er weinig uitgaven omdat USK geen projecten heeft
ingediend, dus is het resultaat relatief groot.
Verslag wordt goedgekeurd.

5. Verslag kascommissie
Commissieverslag bij monde van Betsy Dokter: penningmeester naar eer en geweten gehandeld en de
resultaten kloppen. Bestuur wordt gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid.

6. (was 9) Benoeming nieuwe kascommissie
Betsy doet tweede jaar, Cees heeft tweede jaar gedaan, Marola neemt het weer over.

7. Bestuursverkiezing
Leon stapt nu definitief op als bestuurslid/secretaris. Koos memoreert zijn rol voor UVN. Nagaan wat
persoon voor onze club betekend heeft. Secretaris is één van de meest interessante functies in bestuur.
Met genoegen met Leon samen gewerkt en ook op reis geweest naar USK. Leon is ook gezicht van
bulletin. Altijd gewaardeerd. Afscheid voor eeuwig? Vast niet, want Leon gaat deel uitmaken van
actiegroep.
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Martien: Terugtreden levert ook aanvullingsvraag op. Acties daartoe zijn tot op heden niet gelukt.
Moment van bezinning voor leden om zich toch te melden. Het uitdunnen van het bestuur roept ook de
vraag op hoe onze toekomst eruit ziet. De opties:
1. Stoppen? Nee vanwege het belang voor USK. Willen we zelf ook niet.
2. Reageren en inzet naar gelang behoefte/vraag USK (reactief).
3. Werkgroep van CDI (geen bestuur nodig).
4. Samenwerken met andere organisaties (minder bestuur).
Vooralsnog kiezen wij voor 2) doorgaan met een klein bestuur ondersteund door leden van de
actiegroep zonder bestuursbinding. Gaat om concrete projecten. Feitelijk een stille vereniging die alleen
in actie komt als er concrete vraag is vanuit USK. Er wordt dan een eenmalige inzet van leden. Die
kunnen in de actiegroep zitten (met name ex bestuursleden) of daarbuiten worden aangezocht.
Henk Heiligers vraagt zich af of deze situatie niet voorkomt bij meer clubs. Moet je dan niet zaken
gezamenlijk aanpakken met andere organisaties die in Nairobi werken? Dit blijft een interessante optie,
gekoppeld aan de vraag vanuit Nairobi. De samenwerking met SlumFighters is daarvan een voorbeeld.
Henk wil wel bestuurslid worden maar geen secretaris, mocht het statutair nodig zijn dan wordt Henk
bestuurslid zonder specifieke functie. Martien ziet hem op termijn als mogelijk voorzitter. In dat geval kan
hij secretaris worden.
Saskia van Dongen wil zich wel inzetten maar zich niet jarenlang binden. Zelfde geldt voor Martin
Pardoel.
Pien verlengt haar penningmeesterschap met nog een jaar. Zij neemt wat secretariaatswerk over want
het meeste gaat toch over ledenadministratie
Martin Pardoel vraagt naar ons CBF keurmerk? Leon: Niet meer bij betrokken, want geen zin. Aantal
donateurs is er niet door toegenomen. Onze eigen achterban levert in wezen voldoende op en het
lidmaatschap levert wel een heleboel administratieve rompslomp op.

8. Pauze
9. Status USK en toelichting Gwassi project
Siprosa is van waarnemend directeur nu directeur geworden. Kepher’s positie is wat onduidelijk. Was
oorspronkelijk mede-interim. Selina is gedwongen vertrokken. Boterde niet tussen haar en diverse
donateurs. CDI heeft rol gespeeld in het oplossen van de financiële problemen en de administratieve
structuur. Reorganisatieplan wordt nu uitgevoerd. Naast Selina zijn nog 14 mensen vertrokken.
Budgettering tot eind dit jaar en deels 2019 rond. De communicatie met USK -met name rapportagesverloopt sinds de verandering naar Siprosa een stuk beter.
Voor ons zijn de ontwikkelingen rond de scholen van belang. USK heeft vier scholen Mathare, Kibera,
Pumwani en Ngomongo. Deze vier scholen zijn ook door beleidsverandering van regering niet meer te
handhaven. Met name doordat leerkrachten niet meer betaald kunnen worden. Pumwani en Ngomongo
gaan daarom als school sluiten en worden een soort kinderopvang ter voorbereiding op reguliere
schoolgang. NB. USK had altijd al de voorkeur voor regulier onderwijs voor alle kinderen en zijn alleen
vanuit nood in dit gat gesprongen.Over Mathare. De renovatie erg positief uitgepakt, misschien wel iets
te luxe voor omgeving. Levert onder meer een hoge aanwas van nieuwe leerlingen op.
Over Ngomongo. Nieuwbouw? De school wordt waarschijnlijk opgeheven. Het terrein is er wel.
Daarnaar wordt de school, verplaatst maar nu niet als school maar als opvangplek ter voorbereiding op
regulier onderwijs. Op korte termijn verwachten wij een project (nieuw gebouw voor buitenschoolse en
gemeenschaps activiteiten).
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Gwassi, nieuwe activiteit van USK (nu 3 jaar mee bezig) op voorspraak van Red een Kind. Het gebied
Gwassi (Zuidwest-Kenia) grenst aan het Victoriameer. In dit gebied is Red een Kind een groot
programma voor zeventig dorpen gestart dat goeddeels door USK wordt uitgevoerd. Het gaat om project
met meer dan 6000 kinderen in opvang straatkinderen en 700 + in vakopleiding. REK sponsort tot eind
2019. Niet duidelijk of dat erna doorgaat (waar gelokaliseerd in zuid Kenia?). Wij hebben vraagtekens
over de waarde van dit project. Katangi is destijds geflopt en ook Kisumu is niet meer in de
oorspronkelijk gewenste situatie in gebruik. Groot probleem is het managen van dergelijke projecten die
op dagreizen afstand liggen van Nairobi.

10. Slumfighters
Siprosa vroeg advies over SlumFighters; die via persoonlijke contacten buiten het bestuur van USK om
bij Mathare binnengekomen waren en daar over een project gesproken hebben. Wij hebben positief
USK geadviseerd en tevens gemeld dat we voor het project eventueel wat geld over zouden hebben.
Tussen SF en USK is een overeenkomst getekend voor het project. Kria Djoyoadhiningrat van SF
vertelt er verder over. Uitgangspunt voor verbetering is empathie, elkaar leren zien en te begrijpen. SF is
kring van vrienden wereldwijd. De projecten draaien om samenwerking met en tussen de lokale
bevolking. Er wordt een open opgave neergelegd waarover alle belanghebbenden meebeslissen. Een
ervan is de Mathare Oasis. Het USK-terrein in Mathare veel ruimte met slechts deels gerenoveerde
gebouwen. Die zijn bouwkundig wel in goede staat, maar moeten worden opgeknapt. School als geheel
betrekken met gemeenten en juristen. Waar liggen kansen en uitdagingen. Hoe kun je het bestaande
gebouw (Feesthal) als community center inrichten? Niet alleen voor gebruik overdag maar ook voor ‘s
avonds. Er is nu geen elektriciteit (rekening zou niet betaald zijn), maar met zonne-energie kan dat
gebruik wel. De renovatie wordt gedaan door lokale mensen wat de kosten enorm drukt.
Het idee is de ruimte en de bijbehorende kantoorruimte te verhuren. SF gaat nog een business case
maken om aan te geven hoe dit werkt. Zou begin kunnen zijn van een serie van dit soort initiatieven
waardoor USK de eigen broek kan ophouden en niet meer (hoofdzakelijk) afhankelijk is van
buitenlandse donoren. Bij de business Case wordt gedacht aan samenwerking met een mensenrechtenorganisatie die er kantoorruimte met internettoegang huurt en toezicht houdt. Saskia ziet mogelijkheden
om dit project met het Global Teenagers project te integreren. Misschien i.s.m. Wilde Ganzen.
Bijvoorbeeld door aanvulling met laptops project gefinancierd uit 35% regeling WG. Wij gaan mee met
het project maar willen eerst overleg met WG. Dat is weer strategisch beter voor ons. Koos en Hein de
Jong zijn contactpersoon voor SF.

11. Plannen en begroting 2018
Begroting project SlumFigters nu ruim € 4600 (zonder laptops en met beperkte capaciteit
zonnepanelen). Wij stellen voor Slumfighters €2500,00 ter beschikking. Koos en Martien kaarten het
project bij Wilde Ganzen aan als project van rond €6000 (inclusief). SF heeft al ruim € 2100 binnen
gehaald. Mogelijk komt er dit jaar nog een project voor Ngomongo.

12. Communicatie Website
Ons website-onderhoud loopt nu via Marlies Kemperman. Mis je iets, meldt het bij Martien. Doel is site
actueel mogelijk te houden en aantrekkelijk. De Nieuwsbrieven worden ook door Marlies vorm gegeven.
Druk en verzending vinden plaats vanuit Nederland door deelnemers actiegroep en het bestuur.
Onze sociale media, met name Facebook, levert bij iedere toevoeging zo’n 4 reacties op. Volgens Koos
wel van bekenden, niet van nieuwe belangstellenden. Koos blijft dit verzorgen.
Leon heeft een groot foto-archief. Hij probeert via google een account aanmaken voor een centraal en
toegankelijk archief.
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13. Rondvraag en Sluiting
•

•

Hein de Jong: Laten we nog eens kijken naar ledenaanwas. USK moet bij Undugu-tour en
bezoekers lid maken van ons (Martien vraagt Siprosa dat USK ons namen van Nederlandse
bezoekers doorgeeft). Hein maakt wel een plannetje daarvoor in samenspraak met anderen. Tien
leden erbij dit jaar als doel. Pien: misschien kaart/folder voor ledenwerving in Kenia maken, kan
misschien in de winkel liggen?
Kria Djoyoadhiningrat: Denk eens aan een ander soort gebouw in Ngomongo: je kunt de
ontwikkeling en exploitatie van het gebouw misschien financieel mogelijk maken door twee
bouwlagen. Onderop het USK-centrum, erboven een woonlaag. Kria werd gesuggereerd na te gaan
of de lokale man (Gibson) de nieuwe locatie Ngomongo eens zou kunnen bekijken.

Nieuwe datum BV en ALV: voorstel 15 juni 2019, respectievelijk 12.00 - 13.30 en 14.00 - 16.00. Over de
datum voor de gezamenlijke vergadering tussen bestuur en ondersteuners volgt nog nader bericht.
De vergadering sluit om 17.00 uur.

Aldus vastgesteld op 15 juni 2019.

Voorzitter

Secretaris
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