Verslag vande vergadering vaan aangeslotenen van MONDIAL op
woensdag 6 sept.2017.
1`. Cor , onze voorzitter, opent de vergadering.
2. Mededelingen :
* Lisanne stopt per direkt met haar secrtarisfunctie. Ze heeft een nieuwe
baan. Er zal een profiel worden gemaakt van deze functie.
Cor overweegt om aan het eind van dit jaar (of misschien wat later) te
stoppen als voorzitter. Een flink bestuurlijk probleem dus.
Voor de volgende vergadering plannen om inhoudelijk te spreken over het
functioneren van "Mondial" als samenwerkingsorgaan.
*Het bestuur heeft besloten het restant van de subsidiegelden te besteden
aan het beheer van onze website.
*Er is decharge verleend aan de penningmeester. (zie de notulen van 6 juni)
De jaarstukken staan op de website.
2b.De boekjes met het programma van de vredesweek liggen klaar op het
festival
* ST. Nadia heeft de collectegelden van de Onderweg Kerk gekregen.Dit zal
worden besteed aan het ziekenhuisproject in Oekraine.
* De Pasuk F. heeft een nieuwe secretaresse.
* Amnesty Int. Hier is Tineke Willemse nu de voorzitter.
* O.S.M. stelt zich voor.
* Theo de Wit heeft twee nieuwe bestuursleden : Mike Krabbenburg en Lucie
Römer.
3. De notulen van 6 juni zijn goedgekeurd.
Unicef was m.k. afw.
4. Ellen en Annelies geven opening over de stand van zaken van het festival.
Ze hebben hulp gekregen van "Totaal Organisatie".
De tijdsduur is van 11 tot 5 uur (niet eerder inpakken !)
Er zijn 8 externe deelnemers.
Radio Elmundo en R.T.V. Apeldoorn komen naar het fest.
Riet licht de kinderaktiviteit toe.
5. De (belangrijke) pauze.
6.Het programma van 30 sept wordt uit de doeken gedaan door Geert met
ondersteuning van Cor. Het adres van het congres is :
055, Kayersdijk/Condorweg .
Ga naar: www. kleinegoededoelen.nl en geef je op. De kosten zijn € 5,-- voor
de lunch. Iedereen mag mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd !
Er is nog behoefte aan één moderator. Tijdens de vergadering gaven er al
twee zich op :Theo van Driel en Helma Thijssen. Er komt nog een e mail. De
Stentor zal een artikel plaatsen en Partin benadert Trouw.
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7. Hans doet verslag:
De éerlijk winkelen route' is een landelijke stichting. H. en H. hebben de route
in Apeldoorn opgezet namens Mondial. Er was al een initiatief "heerlijk rondje'
van de Wereld W. Ze hebben dit uitgebouwd tot 24 winkels. Op dit moment
telt de route 33 deelnemers. Het onderhoud van de route is uitbesteed aan
'Apeldoorn Marketing' Per 3 maanden is er overleg. De route staat in een
app en is te downloaden via de site van Mondial of de app store. De
gemeente A'doorn doneert nu. Fair Trade is een punt van aandacht .
De stickers voor de winkels zijn een punt op de aktielijst.
8.Apeldoorn millennium Gemeente ?
De wens is om Fair Trade gemeente te zijn. Dit wordt een kwestie van lange
adem. Apeldoorn staat nu op 15 % . Er is een commissie waaraan Hans
deelnam namens Mondial. Hij heeft om gezondheidsredenen moeten
stoppen . Daar is dus nu een vacature.
9.Hans gaat een gesprek aan met wethouder Sandmann om een plek in het
gemeentehuis te verwerven nu de Wereld Winkel geen nieuw pand heeft
gekregen.
10.Er wordt een naam genoemd (Eric B.) . Hans gaat hem benaderen voor
de functie webmaster.
11.* Matthieu is voor het laatst aanwezig als vertegenwoordiger van Young
Africa. Annelies neemt het stokje over. Young Africa is een miljoen pond rijker
en gaat dit besteden aan een onderwijsproject in Mocambique
* De ledenlijst is te vinden op de website.
Riet

mooi zijn de stromen
die komen uit de bron
van het hart
Bert Schierbeek.

Aanw. bij deze vergadering :St. Theo de Wit,H. Thijssen Arts,Unicef Apeldoorn,De Vaste Burcht,
Werels W. Apeldoorn,, Young Africa,Geef een koe, Help poor people, Inca Educa,
Initiat,Amma Lamai, Amnesty Int. ,Beraad v kerken, Bondeko, Derde hands, Nadia, Outreach
support Ministeries, Pasuk, Quas ,
afw.m.k. : Henk v.d. Horst, Marleen Turner, Lisanne Turner, God Bless Y.H. ,Akwaaba, St WHOE .
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