Notulen vergadering raad van aangeslotenen 6 juni 2017

Agenda

1. Opening, berichten van verhindering en introductie nieuwe aanwezigen
2. Mededelingen
a. Bestuur:
2.1 jaarverslag 2016
2.2 kascontrole
2.3 Suggesties over subsidiegelden
2.4 wereldkaart
b. Aangeslotenen:
2.5 wereldwinkel
3. Festival Mondial
a. Stand van zaken
4. Presentatie Eye For Others
5. Pauze
6. Jubileum Mondial
a. Stand van zaken congres
7. Eerlijk winkelen route
8. Rondvraag
9. Sluiting

Aanwezig: Akwaaba, Amma Lamai, Amnesty, Apeldoorns Beraad van Kerken/Kerk in Actie,
Buganala, Eye for Others, Geef een Koe, Nadia, New Day Impact, Peace is the way, Quetzal
Aid, Tucheze, Wereldwinkel, WHOE.
Afwezig met kennisgeving: Canzibe, God bless you homes, Inititat, Pasuk, Terre des Hommes,
Theo de Wit, Up & Do for kids, Young Africa, Cor Klein Heerenbrink, Lisanne en Marleen
Turner

1. Opening
Hans Trapman vervangt voorzitter Cor deze vergadering. Extra agendapunten zijn de
wereldkaart en de wereldwinkel. Er is geen verslag van de vorige keer in verband met een
kapotte USB stick.
Welkom aan Ingrid Streppel, nieuwe voorzitter van Amnesty Apeldoorn, Godfrey Tebandeke
van Tucheze en zijn taalmaatje Sandra Vogd (net aspirantlid geworden)
2. Mededelingen
2A Bestuur
Het bestuur blijft functioneren met het huidige aantal bestuursleden. Er wordt gezocht naar
een webmanager maar deze hoeft geen bestuurslid te worden. Zijn er vrijwilligers?
2.1 Jaarverslag 2016
Een aantal organisaties heeft nog niet de gevraagde informatie voor in het jaarverslag van
Mondial ingestuurd. Heel graag nog deze week doen!
2.2 Kascontrole
Op 27 maart is de boekhouding gecontroleerd door Theo van Driel en Henk Haisma. De
heren zijn gelukkig tevreden en de cijfers zullen op de site geplaatst worden. Volgend
jaar vormen Erwin van der Bij en Henk Haisma de kascommissie.
2.3 Suggesties over subsidiegelden
Er zijn suggesties gedaan voor de besteding van de subsidiegelden omdat niet iedere
organisatie aanspraak doet op het toegezegde bedrag:
•
•
•
•
•

Website (betaalde webmaster)
Calamiteitenpotje
Limiet verhogen (voor organisaties die meer geld nodig hebben)
Jaarlijkse Mondial flyer
Groots uitpakken dit jaar, bekendheid vergroten via bijv. het
Drakenbootkrantje

Voorkeuren graag binnen 14 dagen doorgeven, dan gaan ze mee in de volgende
bestuursvergadering.
Donderdag is er een gesprek met OMS (?), een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking
in Afrika. Als zij aan de Mondial voorwaarden voldoen worden ze eerst een jaar aspirant lid.

2.4 wereldkaart
Erwin van der Bij geeft nogmaals aan dat op de website van Mondial twee linkjes staan naar
projecten van de betrokken stichtingen, met coördinaten, korte omschrijving, websites en
foto’s. Graag de info controleren en wijzigingen doorgeven aan evdbij001@hotmail.com

2B aangeslotenen
2.5 Wereldwinkel
De wereldwinkel verkoopt producten die in de derde wereld gemaakt worden. De inkomsten
lopen terug met dit jaar een daling van 20%. Er is subsidie gevraagd voor verhuizing naar een
“A locatie” aan de Marktstraat. A.s donderdag is de politieke markt waar dit voorstel wordt
behandeld. Volgens de aanwezigen is het goed om een brandbrief naar de gemeente te
sturen namens Mondial. Hans Trapman gaat in overleg met Cor Klein Heerenbrink.
Apeldoorn is een Fairtrade gemeente: dat kan toch niet zonder een Wereldwinkel?
Er ligt ook al langer een vraag naar een infopunt over Mondial in Apeldoorn en evt.
spullenverkoop vanuit aangesloten organisaties. Zou het logisch zijn om aan sluiten bij de
Wereldwinkel als die een nieuwe plek zou krijgen?
3. Festival
Annelies en Ellen zijn er niet bij dus geen ander nieuws dan dat er weer een vergunning is
voor het Oranjepark en dat het gaat om de 2e zaterdag in september.
4. Presentatie eye for others
Ton van der Smit vertelt over het werk van deze stichting in Zuid Afrika. “To raise a child you
need a village”. Eye for Others helpt mee gemeenschappen te ontwikkelen en neemt graag
jonge mensen mee naar Zuid Afrika om hen de mogelijkheid te geven te leren van de
mensen daar. Er wordt samengewerkt met scholen als Windesheim, Saxion, Walterbosch en
de CHE. Eye for others doet alleen eenmalige projecten en betaalt niet voor running costs.
De jaarbegroting is € 123.000, hierin is Wilde Ganzen een belangrijke partner.
6. Jubileum
Mondial bestaat 20 jaar. Dit wordt gevierd op 30 september tijdens het jaarlijkse congres
van Partin, de landelijke koepel voor kleine goede doelen. Het congres vindt plaats van
10.00 – 16.00 uur in Gebouw 55, thema is “De toekomst van kleine goede doelen”. Liliane
Ploumen en burgemeester John Berends zullen aanwezig zijn. Het geheel krijgt een
festivalkarakter met deelsessies en workshops over bijvoorbeeld Fondsenwerving,
Duurzaamheid, Water en Infrastructuur. Ook Lau Schulpen zal een aandeel hebben in de
dag. Geert Hoogeboom geeft aan dat er nog 6 -8 vrijwilligers nodig zijn voor dit congres. Hij
mailt deze vraag ook nog rond.
7. Eerlijk winkelen route
Deze route bestaat sinds twee jaar. Er zijn 34 winkels bij betrokken die producten aanbieden
op het gebied van Fair Trade, duurzaamheid en tweedehands spullen. Het “onderhoud”
wordt uitbesteed aan Apeldoorn Promotie. Vier keer per jaar is er een vergadering over de
voortgang.

8. Rondvraag
•
•
•

Erwin van der Bij: Aangemeld voor een kraam / plaats bij de Kofferbakverkoop, maar
nog geen antwoord gehad. Nog even geduld volgens de WHOE. Er is trouwens nog
plek!
Theo van Driel: Er is een app van de Eerlijk Winkelen Route
De nieuwe voorzitter van Amnesty Apeldoorn wil graag in gesprek met Cor en de
penningmeester over jaarverslag en subsidies. Graag een afspraak maken.

