Notulen Algemene Ledenvergadering Undugu Vriendenkring Nederland
ZATERDAG 2 OKTOBER 2021
Hotel De Bosrand, Ede
1. Opening en vaststellen agenda
Aanwezig buiten bestuur: Henk Hellegers, Hein de Jong, Saskia de Jong, Koos de
Vetten, Karin Heinsman, Marola Grol, Kees Grol, Betsy Dokter, Leo Mathot, Lisa
Jacobs, Leon van den Berg, Jaap Wesselink, Paul Lammers.
→ Begonnen werd met een voorstellingsrondje.
→ Agenda akkoord
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
→ Er hebben zich bij het bestuur geen kandidaten voor een bestuursfunctie
gemeld.
→ Er is geen partner gevonden om eventueel samen verder te gaan. We hebben
daar met name met de Duitse Vriendenkring over gesproken.
→ Samen betekent dit dat we voorstellen ons te gaan opheffen.
→ USK heeft een nieuwe directeur, hij heet Eric Mutoya, en is vanaf 1 september
directeur.
→ Buthaina Ibrahim heeft een statusupdate gestuurd over de lopende
programma’s, inclusief een verantwoording van het door UVN in 2021 gedoneerde
geld. Stuk is vanochtend binnengekomen. Is nog niet goed bekeken (staat
inmiddels op de site van UVN).
3.

Notulen ALV 2020
→ Notulen ALV 2020 akkoord

4. Jaarverslag 2020
→ Jaarverslag 2020 akkoord
5.

Kascommissie
→ De kascontrolecommissie heeft de financiën gecontroleerd en in orde. Zij stelt
voor het bestuur te dechargeren voor het boekjaar 2020. De vergadering is
akkoord.
→ Hein en Leon blijven kascie voor de resterende periode, minstens tot maart
2022

6. Opzeggen UVN
→ Alle aanwezigen worden individueel gevraagd of ze instemmen met het
opheffen van UVN als formele vereniging: 100% is akkoord.
UVN is vanaf nu in liquidatie. Het zittende bestuur handelt alle noodzakelijke
zaken af. Zie bij punt: Draaiboek
→ Voorstel Saskia: Misschien mooi om een soort evaluatie te doen bij USK om te
zien wat onze bijdrage met zich heeft meegebracht over de jaren heen, met een
aantal voorbeelden. Een evaluatie is een paar jaar geleden gedaan op initiatief van
Taksvärrki uit Finland. Martien zal het rapport opzoeken en rondsturen.
7. → Vraag: Hoe werkt het met de ANBI status? Die vervalt met het opheffen van de
vereniging. Giften direct aan USK zullen niet in aanmerking komen voor

belastingaftrek.
8. Draaiboek opheffen UVN
Voor het ordelijk afwerken is een draaiboek opgesteld. Aan het voorgestelde
draaiboek worden twee punten toegevoegd: ledenadministratie en het UVN
archief.
→ Informeren leden (Martien)
→ Bankrekening opheffen (actiepunt Pien en Leon)
→ Uitschrijven KvK (Pien)
→ Site UVN: opheffen uiterlijk 31 december 2021 (tot dan zal belangrijke nieuws
voor de leden ook op de site te vinden zijn).
→ Partners informeren (Martien)
→ Leden informeren (Line)
→ Informeren USK (Martien)
→ Beheer archief, papier en digitaal, zijn en blijft bij Martien.
→ Ledenlijsten. Onnodige lijst vernietigen. Martien behoudt een laatste ledenlijst,
die op een deugdelijke manier afgeschermd is.
Informeren leden:
→ Op welke manier kunnen mensen toch blijven doneren? Gehad over mpesa,
maar dit is niet de beste manier. USK gaat kijken naar een telrekening (systeem
waar je gemakkelijk individueel kan doneren). Mocht dit niet lukken vóór 31
december zullen we kijken naar een contactpersoon binnen USK waar mensen
naar kunnen mailen i.v.m. donaties.
→ Doneren aan/via de Duitse Vriendenkring zal als mogelijkheid worden
aangegeven.
→ Mochten mensen graag informatie blijven ontvangen van USK, contactgegevens
in de brief schrijven zodat ze weten waar ze dan heen moeten.
→ Mutoya heeft laten weten dat hij een WhatsApp groep voor communicatie een
goed idee vindt. Het zou goed zijn als iemand dat vanuit USK kan starten en blijven
doen.
→ Hein is bereid de bestaande WhatsApp groep ook verder te hosten. USK zal
worden uitgenodigd (de groep is omgedoopt in: USK Friends, en Erik is inmiddels
toegetreden).
9. Archief
→ Martien bewaart het archief van UVN. Het is beschikbaar voor
onderzoeksdoeleinden.
→ Suggestie Koos: Vragen aan Sara Kinsbergen of ze interesse heeft om het archief
(verslagen etc.) in te zien of over te nemen voor eventueel onderzoek (actiepunt
Koos).
10. Geld in kas
→ Nog ongeveer € 8000,- Dat betekent dat er zeker nog € 7000 beschikbaar is
voor USK.
→ Nadat alle kosten van UVN betaald zijn zal het bedrag aan USK worden
overgemaakt, planning 1 maart 2022

11. Rondvraag
→ Leo heeft een mooi stuk geschreven en voorgelezen over Gerard Verbeek en
zijn geschiedenis met USK.
→ Verder geen vragen
→ De vergadering bedankt de bestuurders met lovende worden en bloemen.

