STICHTING MONDIAL-APELDOORN
Platform voor ontwikkelingssamenwerking

Notulen van de Algemene Vergadering van de Raad van Aangeslotenen
d.d. 5 maart 2018
Aanwezige Aangesloten Organisaties (RvA):
Akwaaba, (Wim Pohlmann); Amnesty, (Tineke Willemsen, Annemarie Beuker); Apeldoorns Beraad
van Kerken (Theo van Driel); Buganala, (Marja Snoek); Derde Hands (Marleen Turner); Eye for Others
(Arnold Dubbelman); Geef een Koe, (Hans Trapman); Inca Educa (Hans de Haan); Leprazending (Cor
van Leeuwen); Nadia, (Henk Haisma); New Day Impact (Astrid v.d. Bos) Outreach Support
Ministeries (Marian Jonker); Pasuk Foundation (Martijn Ros) Theo de Wit Lanka Education Fund
(Mike Krabbenberg, Lucy Römer);Unicef Apeldoorn (Riet van der Lee); Upendo4Kids, (AnnFridah
Mwangi). Wereldwinkel Apeldoorn (Jan Prins) ; WHOE (Ben v.d. Velden, Herman Garritsen)
Bestuursleden Mondial:
Cor Klein Heerenbrink (voorzitter), Henk van der Horst, Marleen Turner (notuliste)
Hans Trapman
Afwezig met kennisgeving: Amma Lamai; Bondeko: Canzibe; De Vaste Burcht; Friends of Children
Foundation; God Bless You Homes; Help Poor People; Initiat; Let’s Care; Peace Is The Way; QAS;
Young Africa
Afwezig zonder kennisgeving:
Terre des Hommes;
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2.1.1
Personele zaken:
vacatures, t.w.: voorzitter en secretaris
2.1.2
Fin. zaken:
Henk van der Horst, penningmeester
2.2
Aangeslotenen:
2.2.1
Arnold Groothuis (Stichting Theo de Wit Lanka Education Fund)
2.2.2
Voorbereiding Jaarverslag 2017 en Aanvraag Subsidie 2019.
Toelichting: Dit jaar willen we nader inzoomen op de Apeldoornse activiteiten van de aangesloten
organisaties. De subsidie vanuit de gemeente wordt daar met name voor verstrekt. Dat betekent dat de
organisaties gevraagd wordt wat men in 2017 in Apeldoorn aan activiteiten heeft ondernomen. Een mail
daarover volgt na de bespreking op de RvA van 5 maart.
Cor Klein Heerenbrink, voorzitter
2.3
Webbeheer
Hans Trapman
Notulen dd 23 november 2017
Toelichting op Visie toekomstige aktiviteiten/Festival Mondial
Info-punt Mondial
Hans Trapman
Eerlijk Winkelen
Hans Trapman
Fair Trade
Theo van Driel
WVTK-watverdertertafelkomt
Rondvraag
Sluiting

Opening, introductie onbekende aanwezigen, berichten van verhindering, presentielijst
In ongebruikelijke zaal-opstelling bijeen, opent de voorzitter de vergadering met een speciaal
woord van welkom aan twee nieuwe afgevaardigden: mw. Astrid v.d. Bosch (New Day
Impact) en de heer Hans de Haan (Inca Educa).
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2.0

Mededelingen
2.1.
2.1.1

Bestuur:
Personele zaken:

vacatures, t.w.: voorzitter
secretaris

Nog geen opvulling voor beide vacatures. De taakomschrijvingen voor beide functies worden
met deze notulen meegestuurd (evenals het rooster van aftreden) met de aantekening dat er
voor de voorzittersfunctie een belangstellende is. De betreffende persoon was voor vanavond
verhinderd; verdere ontwikkelingen zullen worden meegedeeld.
Het rooster van aftreden toont m.b.t. het huidige voorzitterschap, 18 mei a.s. als ‘’eind van de
e
1 termijn van 3 jaar”; hopelijk komt er een functieoverdracht in de komende tijd.
Voor de functie van secretaris zijn al veel mogelijkheden onderzocht; vanuit de vergadering
worden suggesties op tafel gelegd. In het algemeen, zo wordt opgetekend vanuit de
vergadering, zijn vrijwilligers moeilijk te vinden.
2.1.2 Fin. zaken:
door Henk van der Horst, penningmeester
Op 20 februari 2018 stuurde Henk aan alle aangeslotenen een email i.v.m. de
subsidieaanvraag 2019 met het verzoek om deze voor 1 april a.s. in te dienen volgens de
bestaande richtlijnen.
Mevrouw Jonker/ Outreach Support Ministeries kan als aspirant-aangeslotene subsidieaanvragen indienen over een gedeelte van 2017 en het hele jaar 2018 zoals aangegeven in
de richtlijnen voor aspirant-aangeslotenen, welke richtlijnen onlangs werden uitgebreid met
een extra toelichting op de mogelijkheden van subsidieaanvragen. Deze extra gegevens
worden toegezonden aan deze aspirant.
Stichting Theo de Wit Lanka Education Fund zal z.s.m. mogelijk achterstallige
subsidieaanvragen indienen.
Henk verwacht dus nog een aantal subsidie-declaraties over 2017; de boekhouding is zo goed
als afgerond over 2017. De kascontrolecommissie kan worden uitgenodigd m.b.t. kalenderjaar
2017. (Erwin v.d. Bij en Henk Haisma).
De aangeslotenen zijn benieuwd naar de financiële stand van zaken, die door Henk in zijn
antwoord wordt samengevat met de opmerking dat we voor 2018 subsidie kregen toegekend,
en dat er reserves zijn. Een overzicht zal in de volgende vergadering/juni a.s. worden
gegeven.
2.2
2.2.1

Aangeslotenen:
Arnold Groothuis (Stichting Theo de Wit Lanka Education Fund)

De aangeslotenen staan stil bij het plotselinge overlijden van Arnold Groothuis in december j.l.
Hij laat een grote leegte achter en zijn medewerkers zijn nog bezig de puzzelstukjes bij elkaar
te zoeken zodat hun stichting weer goed verder kan met de activiteiten in Sri Lanka. Arnold
was bijna vanaf het begin van Mondial bij hun aangesloten en regelmatig aanwezig bij
bijeenkomsten en festivals.

2.2.2

Voorbereiding Jaarverslag 2017 en Aanvraag Subsidie 2019.
Toelichting: Dit jaar willen we nader inzoomen op de Apeldoornse activiteiten van de
aangesloten organisaties. De subsidie vanuit de gemeente wordt daar met name voor
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verstrekt. Dat betekent dat de organisaties gevraagd wordt wat men in 2017
in Apeldoorn aan activiteiten heeft ondernomen. Een mail daarover volgt na de
bespreking op de RvA van 5 maart.
Cor Klein Heerenbrink, voorzitter
In tegenstelling tot vorige rapportages aan de gemeente, wil de voorzitter nu de
aandacht richten op de lokale activiteiten i.p.v. op de projecten in de diverse
ontwikkelingslanden. Zo komt de gemeente te weten wat er in Apeldoorn met het
Apeldoornse geld is gebeurd.
2.3

3.0

Webbeheer
Hans Trapman
Marian Jonker zal half maart met Hans en Marleen onderzoeken of zij iets kan/wil
gaan betekenen bij het op peil brengen van de Mondial website.

Notulen dd 23 november 2017
Door de voorzitter wordt desgevraagd toegelicht dat gastleden deel kunnen nemen aan de
Mondial-bijeenkomsten waarbij voornamelijk wederzijdse kennisuitwisseling zal kunnen
plaatsvinden. Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen; een vereiste daarvoor is immers
dat men in Apeldoorn is gevestigd bij de KvK. De verwachting is dat er in de meeste gevallen
belangstellenden komen vanuit de directe omgeving van de gemeente Apeldoorn. Het is niet
de bedoeling dat er actief gast-leden worden aangetrokken.
De notulen worden goedgekeurd.

4.0

Toelichting op Visie toekomstige aktiviteiten/Festival Mondial
Aan de hand van een powerpoint presentatie (bijlage) wordt door de voorzitter uiteengezet
hoe Mondial in 2018 en verder, een draai zou kunnen gaan geven aan hun huidige
bijeenkomsten en hoe daardoor ook de Apeldoornse bevolking, nog meer dan voorheen
tijdens de festivals, bewust gemaakt kan worden wat ontwikkelingssamenwerking omvat.

De RvA buigt zich na de presentatie in drie groepen over de voorstellen en gaat op zoek naar
mogelijke invulling zoals:
m.b.t. RvA Nieuwe Stijl
Voorstel nieuwe naamstelling voor de nieuwe bijeenkomsten: (huidige naam = RvA Mondial
Apeldoorn) Mondial Lokaal, Mondial Naar Buiten, Mondial Platform, Mondial College, Mondial
Panel, Mondial Meet Up (ondanks bezwaren tegen het gebruik van het Engels, lijkt de keuze
bij het laatste te liggen).
Bijeenkomsten te houden in Apeldoornse locaties:
Gigant, CODA, Cafeetje van Marja, Omnisport, Blues Cafe, Doopsgez. Kerk (Paslaan), Lukas
Ziekenhuis, Stadhuis, Orpheus, Foenix Vlijtseweg, Apenheul, Schenkers (v.Kinsbergenstraat).
(Zwitsal ??(WHOE)
Aan te dragen thema’s in aansluiting op:
Fairtrade – Eerlijk Winkelen; Ontwikkelingssamenwerking; Wederkerigheid
Ontwikkelingslanden; Internationale Vrouwendag, Vredesweek + Rechten van de Mens m.b.t.
Gezondheidszorg, Voedselhulp/Voedselbank, Kinderrechten. 10 dec. Dag v.d. Rechten van
de Mens (Amnesty Werkgroep)
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De Organisatie:
Plan de dag-projecten in een jaarplan
Inschrijving van de stichtingen (adoptie van het dagproject)
Coördinatie
Betrokkenheid van de stichtingen is een MUST
Ook betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven is belangrijk, b.v. via Bedrijvenkringen, Beursvloer,
Service Clubs (Rotary etc.), KvK kringen etc. Alles via een goede PR en een goede
voorbereiding.
Voor de Mondial-bestuursleden zou het te veel extra werk zijn, zodat er ondersteuning
verwacht wordt van iedereen.
m.b.t. Winkelcentra/Marktkraam






WC Eglantier (in de buurt van Zeeman), krijgt voorkeur, boven Adelaarsplein;
waar Mondial zich goed zichtbaar en met goede PR middelen, wil profileren;
in de zomermaanden tijdens de koopavonden op vrijdag/namiddag en avond
( mei t/m augustus/september)
In een marktkraam voor 2 organisaties (via intekenlijst/meerder keren inschrijven is
mogelijk indien er ruimte voor is)
PR middelen zoals folders/flyers met info. over Mondial en de aangesloten organisaties
(nog samen te stellen etc.)
Banners, vlaggen, beachflaggen, wereldkaart e.d.
(er is PR materiaal in voorraad bij M. Beurskens)




Riet v.d. Lee (maakt papieren aanzet bovenstaande)
Cor Klein Heerenbrink/Tineke Willemsen naar winkeliersver. Eglantier/vergunningen



WHOE /Ben v.d. Velden: tijdens de laatste kofferbakverkoop, zaterdag 25 augustus
kunnen Mondiallers zich presenteren in kramen verspreid over deze markt
(kraamhuur=Mondial).
Mogelijkheid om eigen Mondial-kraam te gaan gebruiken = bij WHOE aanwezig, moet
opgeknapt worden/probeer vaste plek te vinden, 3 Ranken?)



Programma voor scholen
Enkele punten van aandacht bij het ontwikkelen van een scholenprogramma:







Educatief overbrengen aan basis- en/of voortgezet onderwijs m.b.t. landen, culturen, met
behulp van lesbrieven, aan de hand van stage opdrachten en koppelen aan een thema;
Mondial training d.m.v. lespakketten
Netwerken/kruiwagen aanspreken om scholen te bereiken (zoek contact met de div.
Onderwijskoepels bij schooljaar-voorbereidingen).
Kom met persoonlijke, menselijke verhalen
Laat kennis maken met andere culturen via zang, dans, muziek maken (djembe)
Welke aangeslotenen hebben al ervaring, lesmateriaal in huis ? (o.a.
Akwaaba/Amnesty/ABVK/Leprazending NL/Unicef e.a.)

Bij het afsluiten van dit agendapunt wordt vanuit de vergadering een compliment aan de
voorzitter gegeven met de opmerking dat deze voorstellen als positief en duidelijk werden
ervaren, je krijgt er als aangeslotene een ‘’boost’’ van; “Cor, hier ligt duidelijk jouw rol binnen
Mondial” aldus spreker.
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5.0

Info-punt Mondial
Hans Trapman
Na enkele jaren onderzoek/gezoek is het info.punt een gesloten boek geworden, zoals al
eerder werd gemeld. De kleine commissie besloot hiertoe toen er niet voldoende
ondersteuning bleek te zijn, met name waar het een coördinator betrof, een belangrijke functie
om de winkel draaiend te houden. Vanuit de vergadering wordt gesteld dat er wellicht met
studenten/stagiaires gewerkt had kunnen worden; dit is in overweging geweest bij de
commissie.
Hans leest een email van wethouder Sandmann voor. Ook deze werd betrokken bij de
voorbereidingen. De wethouder uitte zijn teleurstelling, maar hoopt dat hij opnieuw Mondial bij
andere projecten en thema’s zal treffen, waarbij hij iedereen veel succes met alle goede
werken toewenst.

6.0

Eerlijk Winkelen
Hans Trapman
e
Hans en voormalig bestuurslid Heimen Top, zijn voor het 3 jaar betrokken bij deze landelijke
organisatie, waar ook Apeldoornse winkeliers zich bij aangesloten hebben. Het aantal ging
van 24 naar 35 nu. De medewerking door Apeldoorn Marketing werd ook uitgebreid tot 8
uur/maand. De winkeliers worden voorzien van nieuwe papieren plattegronden en een
deursticker, waar Mondial ook op vermeld staat. We liggen op schema, maar zijn daarbij ook
op weg naar een overstap naar Fair Trade. Eerlijk Winkelen kan per app en FB bekeken
worden en uiteraard ‘’geliked’’ en gedeeld.

7.0

Fair Trade
Theo van Driel
Annelies Penterman is ook betrokken bij deze commissie en houdt zich o.m. bezig met een 0meting, zijnde onderzoek naar het aantal van mogelijk aan te sluiten bedrijven. HBO
studenten werken aan dit onderdeel mee.
Een start/kennismaking met Fair Trade vindt met een conferentie plaats op 20 april a.s. in
Apenheul.

8.0
9.0
10.0

WVTK-watverdertertafelkomt: geen
Rondvraag: geen
Sluiting : Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten met de mededeling
dat we elkaar de volgende keer weer zien in Gigant op 5 juni 2018.

Bijlagen:
Presentatie RvA Nieuwe Stijl
Taakomschrijvingen Voorzitter/Secretaris
Rooster van Aftreden
(herzien) Vergaderschema 2018
Apeldoorn, 15 maart 2018
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AKTIEPUNTEN
05.03.18-punt 2.1.2
Allen

Dien (achterstallige) subsidie-aanvragen/declaraties z.s.m. in.
Roep Kascontrolecommissie bijeen voor controle (kalenderjaar 2017)

E.v.d. Bij,
Henk Haisma
2.2.2

Jaarverslag 2017: Een mail daarover volgt na de bespreking op de RvA van 5
maart.

Voorzitter
23.11.17-punt 2.1

taak-omschrijvingen voorzitter en secretaris en rooster van
aftreden.worden toegezonden aan de RvA.

Secretaris

Apeldoorn, 15 maart 2018
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