Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Undugu Vriendenkring Nederland
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020
Online Zoom Meeting

1. Opening en vaststellen agenda
Aanwezig buiten bestuur: Hein de Jong, Saskia van Dongen, Leon van den Berg, Koos de Vetten, Cees
Grol, Marola Grol.
Bestuur: Line Francken, Pien Hogenbirk, Martien Jacobs; afwezig: Herman Grol.
Afmeldingen: Betsy Dokter, Henk Hellegers, Leo Mathot.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
- Leo Mathot: Heeft moeite met deze (online) manier van vergaderen. Wil graag meegeven dat het
helemaal opheffen van UVN hem te ver gaat.
- Henk Hellegers: Bespreek de mogelijkheid om krachten te bundelen met een andere organisatie.
3. Notulen ALV 2019
Geen opmerkingen, iedereen akkoord.
4. Jaarverslag 2019
Geen opmerkingen, iedereen akkoord.
5. Verslag kascontrolecommissie
Cees: “Ik constateer een 100% betrouwbaar financieel verslag”.
6. Bestuursverkiezing
- Aftreding: Herman Grol, heel erg bedankt. We willen hem graag een cadeaukaart sturen namens
het UVN.
- Aftreding: Pien Hogenbrink heeft de Vriendenkring ontzettend lang en trouw gesteund. Heeft het er
ook al lang over dat ze zou willen aftreden. Ontzettend bedankt voor jouw bijdrage Pien.
Pien: “Als blijkt dat we willen stoppen zou ik nog wel het afrondende werk willen doen, maar als jullie
besluiten nog door te gaan moet iemand anders het overnemen.”
Er hebben zich geen kandidaten gemeld om de afgetreden bestuurders te vervangen. Consequentie:
er is op dit moment geen volledig bestuur. Daar komt bij dat UVN geen vrijwilligers meer kan vinden
om het werk, dat gedaan moet worden, te doen. UVN kan niet op deze manier doorgaan. Wat dan
wel wordt bij punt 10 besproken.
Het bestuur zal vanaf nu optreden als bestuur van lopende zaken.

7. Pauze
8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Leon van den Berg en Hein de Jong.
9. Status USK
Situatieschets USK door Martien:
- USK is heel sterk ingekrompen
- 13 personen in dienst, waar het ooit meer dan 100 is geweest
- Aloys Opiyo tijdelijke directeur

- Buthaina Ibrahim, is (een tijdelijke?) programmamanager
- De voorzitter, secretaris en penningmeester van de board of directors zijn vervangen, omdat de
oude niet voldeden
- USK heeft moeite met het vinden van nieuwe sponsoren.
- Schuldenlast ruim 60M KSH , waarvan 20M KSH voor hypotheek op Arnold Plaza
- Huidige budget USK is 24,3 miljoen KSH.
- Bijdrage UVN dit jaar: €20.000
- USK probeert alle programma’s te blijven doen m.u.v. de scholen, in hoeverre dat kan met Corona.
- Totaal aantal kinderen ondersteund: 700 van 1100 gepland.
- We hebben nog geen budget gezien voor 2021 en aantal sponsoren ook niet duidelijk.
- Huuropbrengst Arnold Plaza afnemend.
Conclusie: USK bevindt zich in een diep dal zeker financieel. USK alle hulp goed gebruiken. Als UVN
stopt zal dat USK pijn doen.
Saskia: In hoeverre is USK afhankelijk van sponsoren?
Martien: De enige Keniaanse inkomsten zijn de huuropbrengst van Arnold Plaza en tot voor kort ook
van de verhuur van de school in Mathare. Ivm. corona is dat nu wel weggevallen. Het grootste deel
komt van buitenlandse sponsoren, er zijn géén bekende Keniaanse sponsoren. Dit is een grote
tegenvaller. Het lijkt alsof Aloys op dit moment voornamelijk buitenlandse donoren zoekt.
Cees: In de tijd van Aloys waren er wel een aantal Keniaanse sponsoren uit de middenklasse. Het zou
mooi zijn als dit opnieuw opgebouwd wordt.
Leon: Ooit houdt het een keer op. Ik denk niet dat er nog een toekomst in Undugu zit.
Martien: Ik durf dat niet met zoveel woorden te zeggen, maar het is erg onzeker of het goed afloopt.
Met name de boards hebben niet voorkomen dat Undugu zich in een diep gat stortte.
Wij kunnen alleen maar over onszelf praten, maar wat wij nog kunnen doen kan wel een wezenlijke
bijdrage leveren Undugu te helpen nog uit dit dal kan kruipen.
Leon: Kan je ons dilemma aan hen voorleggen en voorstellen dat ze die €20.000 kunnen gebruiken
om alles netjes af te werken. Het door ons overgemaakte bedrag is voor een groot deel besteed aan
een noodzakelijke renovatie van het opvangcentrum Kitengela. De rest gaat in het RRR programma.
10. Toekomst UVN
Martien laat de toekomstopties voor UVN zien:
1. Doorgaan als vereniging
→ Wegstrepen (kan gewoonweg niet zonder bestuur)
2. Omzetten naar stichting
→ Wegstrepen (vraagt alsnog een volledig bestuur)
3. Doorgaan samen met anderen
→ Zou kunnen als we een partner kunnen vinden
4. Doorgaan als informele vriendenclub → Zou ook kunnen (met bankrekening bij het CDI?)
5. Helemaal stoppen
→ Nog een brug te ver?
Toevoeging Leon: Als je een bankrekening aanhoudt maar geen vereniging achter zit, wordt dat
meegerekend als iemands loon.
Opmerking Martien bij 3, ik zie maar één logische partner om mee samen te werken dat is de Duitse
Vriendenkring. Zij hebben dezelfde doelstelling en ook overeenkomstige problemen.
Toevoeging Koos: Opheffen maar met de variant dat we de leden adviseren rechtstreeks lid te laten
worden van USK. Maximale kans dat er nog wat geld gaat naar Kenia (past bij optie 5).
Opmerking Saskia op punt 4: Het klinkt mij als een sympathiek voorstel om aansluiting te vinden bij
CDI om zo voort te blijven bestaan; maar het blijft wel staan dat we geld stoppen in een organisatie
die de laatste jaren steeds meer een dal in gaat en daar nu ook in blijft. Dus als we geld stoppen in
een organisatie die niet meer uit dat dal komt vind ik dat geen positief doel.
Reactie Martien: Mijn voorstel is om jaar voor jaar te kijken of het de goede kant op gaat. We hebben
nog geld aan het eind van dit jaar waar we nog iets mee kunnen. Ik zou USK tot eind 2021 het
voordeel van de twijfel willen geven.

Aantal opties concluderend:
1 Samengaan met een andere partner, we denken dan aan de Duitse Vriendenkring .
2 Opheffen van de Vriendenkring (in 2021). Dan zouden we graag zien dat USK het mogelijk maakt
dat ieder van ons makkelijk lid kan worden van hen (een Keniaanse Vriendenkring) en dat we
gemakkelijk geld over kunnen maken.
Wellicht zou dan ook iemand zich individueel aan kunnen sluiten aan bij de Duitse Vriendenkring
- Suggestie Cees: Verkennen hoe de mensen die nu nog lid zijn toch nog een bijdrage zouden kunnen
leveren (lid worden van Duitse Vriendenkring of lid van USK rechtstreeks)
- Suggestie Leon: Duitse Vriendenkring transformeren tot Europese Vriendenkring
- Vereniging die de bankrekening wil hosten? CDI?
- Suggestie Hein: USK zorgt voor een structuur intern om via een informele manier contact te houden
(whatsapp/facebook). Financiële stroom regelen wij dan.
- Suggestie Pien: geld (in 2021?) ter beschikking stellen om hen te helpen een verbeterde site op te
zetten waarmee het gemakkelijker wordt de communicatie in stand te houden en ook als middel om
eenvoudig geld te kunnen doneren.
Conclusie toekomst UVN
Het bestuur gaat eerst na of samenwerking met de Duitse Vriendenkring een goede optie is voor
beide partijen om nog enige tijd door te gaan.
Als dat niet het geval is heffen we volgend jaar juni onze vereniging op en vragen wij USK om te
faciliteren in een soort communicatiekanaal voor de mensen in Nederland, zodat ze deze mensen
zelf kunnen contacteren en het individueel doneren faciliteren. We onderzoeken dan ook of mensen
individueel lid kunnen worden van de Duitse Vriendenkring. Wij gaan uitzoeken hoe dit praktisch
werkt en nemen contact op met de Duitse Vriendenkring om te kijken hoe zij dit zien. Daarna is er
contact met USK. We zetten dit op een rijtje en komen over 2 maanden weer bij elkaar om een
conclusie te maken.
11. Begroting
Er staat nog iets meer dan €10.000 op de rekening. Dit jaar zullen geen extra geld overmaken aan
Undugu. In plaats van contributie gaan we een laatste donatie vragen als UVN in 2021 zodat we USK
nog een keer goed kunnen steunen.
Actiepunten Martien
Bespreken opties met Duitse vriendenkring
Nagaan of hosten van een bankrekening bij CDI een mogelijkheid is
Contacteren USK en hen informeren over onze situatie.
12. Rondvraag
Geen vragen of opmerkingen

