Jaarverslag Stichting Mondial Apeldoorn 2016
Platform voor ontwikkelingssamenwerking

Van lokaal naar lokaal
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Algemeen
In een tijd waarin velen in de wereld op de vlucht zijn geslagen vanwege geweld, vanwege uitzichtloze armoede,
waarin Europa zoekt naar een evenwicht tussen het zijn van een veilig toevluchtsoord en behoud van
verworvenheden, zijn er mensen die niet langs de kant blijven staan. Uit de overtuiging dat ondersteuning ter
plekke in arme gebieden nodig is, dat directe contacten tussen mensen hier en mensen in de gebieden waar
organisaties werken effectief zijn. Bevredigend voor beide kanten. Mensen die vanuit Apeldoorn kleine en soms
grotere organisaties hebben opgericht om van hieruit elders in de wereld te werken aan meer welvaart, welzijn,
vrede en duurzaamheid. Zij helpen mensen elders in de wereld op eigen kracht hun situatie te verbeteren en de
toekomst naar hun hand te zetten. Mondial ondersteunt deze mensen. Hun bevlogenheid, inzet, betrokkenheid en
hun initiatieven zijn bewonderenswaardig. Mondial draagt daar een steentje aan bij. Mondial is het platform voor
Apeldoornse organisaties actief op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten.
Vierendertigorganisaties in Apeldoorn zijn aangesloten bij dit platform. Lokale organisaties uit Apeldoorn
(enkele lokale afdelingen van landelijke organisaties) die elders in de wereld op lokaal niveau actief zijn. Van
lokaal naar lokaal.
Met zijn allen zijn we er van overtuigd dat de kleinschalige projecten van de organisaties verschil maken.
Mondial ondersteunt deze organisaties bij hun pr- en communicatieactiviteiten door gelden beschikbaar te
stellen, door deskundigheid van buiten te vragen, door de organisatie van het Mondial-festival, door
bijeenkomsten met aangeslotenen te organiseren waarop men elkaar informeert en van elkaar leert.
Mondial voert deze taken uit voor de gemeente Apeldoorn, die daarvoor jaarlijks een subsidie beschikbaar stelt.
In 2016 is door Mondial in de Apeldoornse samenleving aandacht gevraagd voor het werk van de bij haar
aangesloten organisaties. Dat gebeurde met name door het festival, dat dit jaar ondanks perikelen rond het
festival terrein, in september plaatsvond. Verder is dit jaar de Eerlijk Winkelenroute stevig in de Apeldoornse
binnenstad verankerd.
Over 2015 schreven wij: Het blijft verbazen als je de cijfers ziet: de organisaties bij Mondial hebben in 2015 via
fondsen, via sponsering en op andere wijzen ruim 1,3 miljoen aan gelden verworven; zij hebben in 2015 ruim 1,2
miljoen aan gelden actief besteed in de projecten overal in de wereld, gemiddeld is bijna 90% direct aan de
projecten besteed. In Apeldoorn hebben vrijwilligers van de aangesloten organisaties ruim 55 duizend uur
besteed aan ontwikkelingssamenwerking en alles wat daarbij komt kijken.Een resultaat waar Apeldoorn trots op
mag zijn.
Het is dit jaar nog niet alle organisaties gelukt om de gegevens van 2016 aan te leveren. Onvoldoende om een
betrouwbaar beeld te geven over de inzet vanuit Apeldoorn en over de gelden die zij mede door de via Mondial
ontvangen subsidie genereren. In juni komen wij met een aanvulling op dit verslag waarin wij bovenstaande
gegevens verwerken.
Het bestuur ervaart dat actieve leden van de aangesloten organisaties druk zijn met hun projecten. Daar ligt hun
passie, daar ligt de reden van hun bestaan. Het gevolg is dat zij niet altijd voldoende tijd (kunnen) vrij maken
voor overhuivende noodzakelijke werkzaamheden.
Daarmee beperkt dit deel van het verslag zich tot de werkzaamheden van de koepelorganisatie MondialApeldoorn. In aanvulling, medio juni, zal nader ingegaan worden op het werk van de aangesloten organisaties.

Het bestuur.
De bestuurssamenstelling 31 december 2016:
Voorzitter
Cor Klein Heerenbrink
Vicevoorzitter
Hans Trapman
Secretaris
Lisanne Turner
Penningmeester
Henk van der Horst
Lid, coördinator projecten, pr en communicatie
Marja van Luttikhuizen
Lid, ledenzaken, intake
Marleen Turner

(onafhankelijk)
(Geefeenkoe.nl)
(onafhankelijk)
(onafhankelijk)
(onafhankelijk)
(derde hands)

Bestuursvergaderingen
Het bestuur is in 2016 zes maal bijeen geweest. De besprekingen vonden plaats in het kantoor van Henk van de
Horst.
Aan de orde kwamen de voorbereidingen van de algemene vergadering van aangeslotenen, de inhoud van deze
bijeenkomsten, de verdere uitwerking van de eerlijk winkelen route in de richting als onderdeel van de
fairtradegemeente waar Apeldoorn naar streeft, de voorbereidingen van het festival Mondial, de band van
Mondial met de Apeldoornse samenleving. In 2016 is ook een begin gemaakt met de voorbereidingen voor het
jubileumjaar 2017. In dat jaar bestaat Mondial 20 jaar. Mondial heeft gespaard om extra aandacht aan het
jubileum te geven. In september zal de aandacht het grootst zijn. Er zal een bijzonder programma voor het
jaarlijkse festival worden samengesteld. Daarnaast zal Mondial in samenwerking met de landelijke organisatie
Partin een landelijk congres organiseren over ontwikkelingssamenwerking.

Aangeslotenen.
Er zijn momenteel 34 organisaties aangesloten bij Mondial. Zie bijgevoegde lijst.
Algemene vergadering van aangeslotenen.
Afgelopen jaar is er vier maal een algemene vergadering van aangeslotenen geweest. Daarvoor werden we steeds
gastvrij ontvangen in de Baptistenkerk aan de Bosweg in Apeldoorn. In de vergaderingen werd naast de reguliere
vergaderzaken iedere keer het werk van een (soms twee) aangesloten organisatie gepresenteerd en besproken. De
interactieve wijze waarop dit gebeurd stelt leden in staat van elkaar te leren.
De deelname aan de algemene vergaderingen is goed. Iedere keer zijn ruim dertig van de vierendertig
aangesloten leden vertegenwoordigd, vaak door 2 mensen.

Mondial Festival.
Op 10 september heeft het negentiende Mondialfestival plaatsgevonden. Dit keer weer op de vertrouwde plek in
het Oranjepark. Vele Apeldoorners hebben een kijkje genomen op het festivalterrein, de stands van de
deelnemende organisaties bezocht en gekeken naar de diverse optredens. Een deel van het publiek is verbonden
met een van de deelnemende organisaties en heeft zo de kans ook het werk van andere organisaties te zien. Maar
een belangrijk deel van de bezoekers heeft die band niet en wordt zo geïnformeerd over het werk van de bij
Mondial aangesloten organisaties. Mondial heeft voor de organisatie van het festival in 2016 de ondersteuning
van twee coördinerende vrijwilligers gekregen. Gelukkig hebben zij toegezegd in het jubileumjaar Ondanks
professionele ondersteuning bij de programmering viel dit jaar de interculturaliteit van het podiumprogramma
enigszins tegen. Daarom is besloten niet de samenwerking met deze programmeur te beëindigen. Het festival is
voor de deelnemende organisaties een uitstekende gelegenheid om hun werkzaamheden te presenteren aan een
breed publiek

Eerlijk Winkelen route Apeldoorn
De Eerlijk Winkelenroute is in 2015 gestart. In 2016 is de route verder uitgebouwd met meer winkels die
deelnemen en ondersteuning vanuit citymarketing. Met de gemeente Apeldoorn en met Citymarketing zijn

afspraken gemaakt voor de financiering van de ondersteuning in 2017. De bedoeling is dat de Eerlijk
Winkelenroute meegenomen wordt in de ontwikkeling naar een Fairtradegemeente. Tot die tijd blijft Mondial
betrokken bij de verdere uitbouw en ondersteuning van de route.Met de Eerlijk Winkelen app hebben gebruikers
in een mum van tijd een overzicht van ‘eerlijke winkels’ in Apeldoorn: leuke en hippe winkels die aantoonbaar
fairtrade, biologische en/of tweedehands producten aanbieden. Ook horecagelegenheden zijn opgenomen.
Fairtrade betekent eerlijke handel met boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden. Zij krijgen een eerlijke prijs
voor hun producten en hebben betere werk- en levensomstandigheden. Ook draagt fairtrade bij aan een gezond
milieu.

Financiën
Algemene gang van zaken in 2016
De activiteitenkosten (festival, etc.) laten dit jaar een lichte overschrijding zien van het daarvoor
gestelde budget. Voor zowel de aan de aangesloten organisaties verstrekte subsidies en de overige
kosten kunnen we vaststellen dat de kosten binnen de daarvoor gestelde budgetten zijn gebleven.
Door de onttrekking van middelen uit de bestemmingsreserve festival (€. 7.500,00) en
bestemmingsreserve PR (€. 5.000,00) is het te kort voor 2016 beperkt gebleven.
Vanuit de exploitatie is er dit jaar een bedrag van €. 5.000,00 toegevoegd aan de bestemmingsreserve
voor het jubileum, tevens is er vanuit het stichtingsvermogen aan de bestemmingsreserve voor het
festival een bedrag van €. 5.000,00 toegevoegd.
Het exploitatiesaldo 2016
Het exploitatiesaldo over 2016 is als volgt:
Inkomsten
Uitgaven:
Bijdragen aan organisatie
€.
Activiteiten
€.
Bestemmingsreserve festival
€.
Overige
€.

Van bestemmingsreserve festival
Van bestemmingsreserve pr

€.
€.

€.

34.809

€.
€.

47.756
12.947

23.202
19.017
5.000
537

7.500
5.000

Exploitatie tekort 2016

€.
12.500
€. 447 -

Hiermee is de algemene reserve per 31 december 2016 uitgekomen op €. 6.432.
Verwachting voor het jaar 2017 en volgende jaren
Naast de ondersteuning van de aangesloten organisaties en het jaarlijkse festival zal er in 2017
aandacht worden besteed aan het 20 jarig bestaan van Mondial Apeldoorn.
Op 30 september 2017 zal er een congres worden georganiseerd met daarbij een scala aan workshops
en korte presentaties op het gebied van o.a. hulpverlening, fondswerving, etc.
Door hier in samen te werken met Partin rekenen wij er op Mondial Apeldoorn aan een breed publiek
te kunnen presenteren.

SUBSIDIEVERANTWOORDING
Subsidie Gemeente Apeldoorn
Door de gemeente Apeldoorn is voor 2016 een reguliere subsidie toegezegd van €. 34.671,00.
Dit bedrag is in 2016 in zijn geheel ontvangen.
Voor 2017 is door de gemeente Apeldoorn een subsidie beschikking afgegeven voor een bedrag van
maximaal €. 35.364,00.
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Organisaties die aangesloten zijn bij
Mondial in 2017
Ajuta

2

Akwaaba

3

AmmaLamai

4

Amnesty International

5

Apeldoorns Beraad van Kerken

6

Bondeko

7

Buganala

8

Canzibe Steunfonds

9

De Vaste Burcht

10

Derde Hands

11

Eye for Others

12

Geef een Koe.nl

13

God BlessYou Homes

14

Help Molukken In Nood(HMIN)

15

Help Poor People

16

Inca-Educa

17

Initiat

18

Kleermakershulp

19

Leprazending

20

Let’s Care

21

Nadia

22

New Day Impact

23

Pasuk Foundation

24

Pax Kinderhulp

25

Peace is the way

26

QuetzalAid

27

Terre des HommesApeldoorn

28

Theo de Wit Lanka Education Fund

29

Unicef Apeldoorn

30

Upendo4Kids

31

Vrienden van Straatkinderen

32

Wereldwinkel Apeldoorn

33

Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa

34

Young Africa International

