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Notulen van de Algemene Vergadering van de Raad van Aangeslotenen
d.d. 23 november 2017
Aanwezige Aangesloten Organisaties (RvA):
Amma Lamai (Gerda de Hen);Apeldoorns Beraad van Kerken (Theo van Driel)
Canzibe (Jan Veltman); Derde Hands (Marleen Turner); Eye for Others (Arnold Dubbelman);
God Bless You Homes (Ria Hart); Help Poor People (Hans en Paloma Lankwarden) Inca Educa
(Geert Hoogeboom);Initiat (Annelies Penterman); Let’s Care (Erna Vinkers); Outreach Support
Ministeries (Marian Jonker); Peace Is The Way (Erwin v.d. Bij); QUAS (Ernst Bosschart);
Theo de Wit_Lanka Education Fund (Mike Krabbenberg, Lucy Römer, Helma Thijssen-Arts);Unicef
Apeldoorn (Riet van der Lee); Wereldwinkel Apeldoorn (Jan Prins),Young Africa (Annelies Penterman)
Bestuursleden Mondial:
Cor Klein Heerenbrink (voorzitter), Henk van der Horst, Marleen Turner (notuliste)
Afwezig met Kennisgeving: Hans Trapman
Festival coördinators: Ellen Buitenhuis/Annelies Penterman
Gastleden: Irmi Bassen, Gretha Zeldenrust (Help Knowledge International)
Wiebe Visser (presentatie: CoffeeBurundi)
Afwezig met kennisgeving:
Akwaaba; Amnesty; Buganala; Friends of Children; Geef een Koe; Leprazending NL; Nadia; Pasuk
Foundation; De Vaste Burcht ; WHOE.
Zonder kennisgeving:
Bondeko; New Day Impact; Terre des Hommes; Upendo4Kids.

Agenda
1.0
2.0

3.0

4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0

1.0

Opening, berichten van verhindering, presentielijst,
introductie nieuwe aanwezigen en toelichting op gasten/niet aangeslotenen
Mededelingen
2.1.
Bestuur:
2.1.1
Personele zaken:
(2 vacatures, t.w.: voorzitter, secretaris)
2.1.2
Fin. zaken:
(Henk van der Horst, penningmeester)
2.2
Aangeslotenen:
2.2.1
Intake aspirant-aangeslotenen in 2016/2017 (Marleen Turner)
16 december 2016: : Eye for Others
11 mei 2017
:Tucheze International
08 juni 2017
: Outreach Support Ministeries
2.3
Webbeheer
vacature
Notulen dd 6 september 2017
(bijlage)
(Toevoeging aan de notulen van 6.9.17:
tijdig verzonden bericht van verhindering ontvangen van stg. New Day Impact en Upendo4Kids, was (nog) niet
vermeld op de lijst van aanwezigen).
Festival Mondial /terug- en vooruitblik
Jubileum Mondial 30/9/17
Terugblik
Pauze
Presentatie
Eerlijk Winkelen
Hans Trapman
Fair Trade
Theo van Driel
Info-punt Mondial
Hans Trapman
WVTK-watverdertertafelkomt
Rondvraag
Sluiting

Opening, berichten van verhindering, presentielijst, introductie nieuwe aanwezigen en
toelichting op gasten/niet aangeslotenen

Na de opening maakt de Raad van Aangeslotenen (RvA) kennis met de dames Irmi Bassen en Gretha
Zeldenrust van Stichting Help Knowledge International, gevestigd in Vaassen, actief in Gambia.
Desgevraagd gaat de RvA accoord met het opnemen van deze stichting in hun platform als gastlid,
waardoor zij aan de RvA-vergaderingen kunnen deelnemen. Er is ook een belangstellende uit Twello
die onder dezelfde voorwaarden welkom zal zijn. Het bestuur zegt toe zich verder te zullen
verdiepen in het fenomeen van gastlidmaatschap, zodat duidelijker ingekaderd wordt wat de
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criteria van deelname zijn. Van subsidiemogelijkheden zullen zij, volgens de statuten, geen
gebruik kunnen maken, aangezien zij niet in Apeldoorn zijn gevestigd.
De agenda-volgorde wordt op verzoek aangepast; punten 4.0 en 6.0 worden eerst
behandeld.
4.0

Festival Mondial /terug- en vooruitblik

De coördinatoren van het Festival Mondial, (edities 2016 en) 2017, Ellen Buitenhuis en Annelies
Penterman, kijken terug op tijdrovende voorbereidingen en de festivaldag. Zij werkten met veel
werklust en plezier, behalve waar bij hun het teleurstellende gevoel ontstaan is dat zij er veelal alleen
voor stonden. De organisatie is tot een goed einde gebracht met de zeer gewaardeerde (gedeeltelijk
ingekochte) ondersteuning van TO-Organisatiebureau, dat bereid is te blijven meedenken in en over
de toekomst van het festival.
Ellen en Annelies delen mee dat zij tot het besluit gekomen zijn om niet opnieuw de organisatie op
zich te zullen nemen. Bestuur en RvA uiten zowel teleurstelling als ook begrip voor dit besluit; waarop
de RvA met warm applaus de grote inzet van de dames uit; Cor zal nog contact houden om de
punten af te werken.
Vanuit de RvA wordt begrip gevraagd dat zij drukke werkzaamheden hebben in hun eigen stichtingen
en ondermeer daardoor niet veel hulp toegezegd hebben; aangetipt wordt het gevoel dat men
hierdoor onder druk stond. Het bestuur is zich altijd bewust van dit feit, ook al omdat er aangeslotenen
in het bestuur actief zijn die de extra inzet naast de zorg om hun eigen stichting kunnen bevestigen.
Besloten wordt in kleinere commissie (G.Hoogeboom, E.v.d. Bij, T.v. Driel, R. Hart, M. Turner,
Mondial-voorzitter C. Klein Heerenbrink) op de kortst mogelijke termijn te gaan brainstormen over de
festival-toekomst en de organisatie daarvan. (de festival organisatie zou aan het begin van het
kalenderjaar al moeten beginnen). E.e.a. te rapporteren aan bestuur (en RvA). Ellen en Annelies zijn
bereid hier in voorkomende gevallen te adviseren. Cor zal datumprikker hanteren voor deze
commissie-bijeenkomsten.
Besloten wordt dat het bestuur de evenementenvergunning 2018 voor het eind van 2017 aanvraagt;
Annelies verleent hieraan haar medewerking.
Festival-dag: op- en aanmerkingen vanuit de RvA:
een aanvankelijk natte dag; wel aanvaardbare hoeveelheid publiek (ook weer) veelal uit eigen
achterban; toch ook 2 a 3 belangstellenden (passend in de deelname-criteria) om met een kraam deel
te nemen aan volgende festivals; het succesvolle kinderpaspoort erin houden, culturele bijdrage soms
verkeerd begrepen door publiek, meer aandacht voor inzet van div. sociale media, (reguliere PR) is
redelijk duur.
Blijf s.v.p. in achterban zoeken naar mogelijke ondersteuning voor festival-organisatie.
Ellen Buitenhuis verlaat de vergadering.
6.0

Presentatie

De heer Wiebe Visser van CoffeeBurundi (www.coffeeburundi.com + info@coffeeburundi.com) geeft
een korte presentatie over zijn koffieverkoop, waarvan nu een deel van de opbrengst naar een goed
doel gaat: Stichting Izere. Enkele kritische vragen werden opgeworpen i.v.m. zijn relatie met de
koffieboeren/fair trade. Als startende ondernemer heeft dhr. Visser hier zeker aandacht voor; de
boeren kunnen in ieder geval nu hun gezin onderhouden en in een later stadium zal zijn bedrijf met
hen in onderhandeling gaan zodat er nog gunstiger voorwaarden ontstaan voor hen.
Door Marleen Turner/Stg. Derde Hands wordt toegelicht dat zij beiden aanwezig waren op de Burundidag. Stichting Izere, die de jaarlijkse organisatie van de Burundi-dag op zich neemt, en ook hun 20jarig bestaan vierde, is tevens aanvrager van goederen bij Derde Hands.
De heer Visser verlaat onder dankzegging de vergadering.
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2.0

Mededelingen
2.1.
2.1.1

Bestuur:
Personele zaken:

(2 vacatures, t.w.: voorzitter, secretaris)

Twee vacatures die binnen de kortst mogelijke tijd door het bestuur opgevuld dienen te worden om
het bestuur naar wens te laten functioneren. Tot heden geen succes met deze zoektocht. Apeldoorn
Pakt Aan zal de vacatures publiceren.
De RvA verzoekt om een functie-omschrijving zodat ook zij voor beide functionarissen gerichter
kunnen zoeken in hun netwerken; tevens verzoekt men om toezending van het rooster van
aftreden.
Cor is niet te te vermurwen om te blijven, daarentegen zal hij nog bereid zijn om betrokken te blijven
bij onderwerpen die nu aandacht verdienen. Cor had verwacht dat de leden van Mondial meer
gezamenlijk zouden doen in de relatie met de Apeldoornse samenleving. Hij heeft er alle begrip voor
dat de mensen van de diverse organisaties hun energie richten op hun eigen organisaties. Daar ligt
immers hun passie. Cor heeft zich daar op verkeken.
De functie van (waarnemend) secretaris wordt momenteel opgevuld door M. Turner.
Discussie volgt over mogelijke statutenwijziging om het samenstellen van een bestuur eenvoudiger te
maken. Geert Hoogeboom wijst erop dat er in de loop van de tijd doelstellingen zijn ontwikkeld die ca.
6 jaar geleden werden vastgesteld in de statuten. Hij betwijfelt of daar nu om deze redenen aan
getornd zou moeten worden. In het algemeen kan gesteld worden dat vrijwilligers om allerlei redenen
moeilijk voor dit soort functies te vinden zijn.
2.1.2 Fin. zaken:
(Henk van der Horst, penningmeester)
Henk verzoekt om de declaraties vanuit 2017 zo veel mogelijk voor het eind van dit jaar bij hem
in te dienen, zodat hij voor verwerking kan zorgen. Dit kan iets langer dan normaal duren door een
korte vakantie in december.
2.2
2.2.1

Aangeslotenen:
Intake aspirant-aangeslotenen in 2016/2017 (Marleen Turner)
16 december 2016:
: Eye for Others
11 mei 2017
:Tucheze International
08 juni 2017
: Outreach Support Ministeries

Eye for Others wordt voorgedragen als aangeslotene vanaf 16 december 2017. Er worden geen
bezwaren geuit.
Tucheze International heeft inmiddels bedankt als aspirant omdat zij naar hun mening te veel in het
buitenland vertoeven om volwaardig aangeslotene te kunnen zijn. Mondial probeert hen als gastlid te
behouden, zij hebben hierop geen reactie gegeven. Verder geen bijzonderheden.
2.3

Webbeheer
vacature
Marian Jonker van Outreach Support Ministeries is bereid om zich z.s.m. eind 2017/begin 2018
te verdiepen in deze vacature, die zij mogelijk zou kunnen vervullen. Zij neemt contact op met Hans
Trapman voor verdere afspraken.
3.0
Notulen dd 6 september 2017
Toevoeging aan de notulen van 6.9.17: tijdig verzonden bericht van verhindering ontvangen van stg.
New Day Impact en Upendo4Kids, was niet vermeld.
Notulen worden goedgekeurd na verdere aanpassingen:

Van Martijn Ros verzocht per email om bij punt 2.”Mededelingen” over zijn stichting Pasuk een
aanpassing aan te brengen: “per 1.8.17 is er een nieuwe bestuurs-secretaris, de heer Tobias Huizing,
opvolger van Rachel Cabradillo.

Gerda de Hen meldt een omissie in de presentielijst betreffende stichting Amma Lamai. Hun
bestuurslid Joke de Kruijff was aanwezig als afgevaardigde.
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5.0

Jubileum Mondial 30/9/17/ Terugblik

Algemene mening: het was een prachtdag, leerzaam en goed voor het leggen van contacten.
Daarnaast enkele op-aanmerkingen van b.v. praktische aard, maar ook verbazing om afwezigheid van
minister, Apeldoornse B&W en aanwezigheid van betrekkelijk klein aantal Mondial-aangeslotenen.
Mondial heeft een belangrijk deel bekostigd voor dit evenement. Theo van Driel bedankt de voorzitter
voor zijn aandeel in de organisatie van de dag. Geert Hoogeboom wijst op het belang van het breder
bekend maken van het bestaan van Partin, aangezien Kleine Goede Doelen daar veel profijt van
kunnen hebben, temeer omdat vermogensfondsen veel geld extra in het vooruitzicht hebben gesteld.
Dit zal gepubliceerd worden via de Dikke Blauwe, te volgen via www.partin.nl.
7.0
8.0
9.0

Eerlijk Winkelen
Fair Trade
Info-punt Mondial

Hans Trapman
Theo van Driel
Hans Trapman

Bovenstaande 3 punten worden mede namens het afwezige bestuurslid Hans Trapman onder de loep
genomen door Theo. De drie onderwerpen beginnen langzamerhand in elkaar te grijpen; de gemeente
Apeldoorn speelt op de achtergrond een niet onbelangrijke rol.
Eerlijk Winkelen/Apeldoorn Marketing, zal op verzoek van de thans 33 deelnemende winkeliers, een
nieuwe papieren plattegrond samenstellen en laten produceren. Hetzelfde geldt voor een raamsticker,
waarop de naam van Mondial ook vermeld zal worden. De kosten zullen onder voorwaarden door
Mondial gedragen worden. Op 12 december a.s. staat de volgende bijeenkomst gepland.
Apeldoorn, Millenniumgemeente wil ook Fair Trade gemeente worden; Theo van Driel is bij de
voorbereidende besprekingen afgevaardigde voor zowel Apeldoorns Beraad van Kerken als Mondial.
Er zijn velerlei aspecten ; zo vermeldt Theo o.a. dat het Stedelijk Gymnasium een leermodule
ontwerpt om leerlingen bekend te maken met globalisering/ mondialisering en Fair Trade kwesties.
Vanuit de kerken is momenteel iets minder belangstelling voor Fair Trade, Wereldwinkel participeert
nog op de alom bekende wijze.
Het beoogde Info-punt Mondial zou een belangrijke factor in het geheel kunnen zijn en er wordt
momenteel gezocht naar een gunstige A-locatie in het centrum. Een belangrijk gegeven is dat er
duidelijk gecommuniceerd moet worden met Mondial-aangeslotenen over hun wensen en
daarmee samenhangende verplichtingen; Theo zal dit per mail opvolgen. Mondial/RvA krijgen
de kans heel zichtbaar neergezet te worden in een Info-punt zodat de Apeldoornse samenleving
beter kennis kan maken met de wereld van ontwikkelingssamenwerking/mensenrechten etc.
In samenspraak met de Centrummanager, Hella Soethof (Stichting Centrum Management (SCMA) zal
Hans zijn aandacht richten op leegstaande panden in de Oranjerie. Door wethouder Sandmann
werd gewezen op de mogelijkheid om subsidie aan te vragen om de huur van een pand op A-locatie
te kunnen bekostigen. B&W toonden zich zeer enthousiast over de Mondial-plannen, vooral in
samenhang met de Fairtrade-gemeenteplannen. Het is nu zaak om e.e.a. snel af te handelen, ook
met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Een niet onbelangrijke factor in dit grote geheel voor Mondial als platform is aandacht voor en
inventarisatie van de verschillende opvattingen over de toekomstige activiteiten en behoeftes
van de RvA, zoals het Festival Mondial, het Info-punt Mondial, de faciliteiten die Mondial verder
zou kunnen verschaffen aan het platform, naast de subsidiemogelijkheden. Tijdens de volgende
bijeenkomst op 5 maart 2018 zal hier meer aandacht aan worden gegeven.
Door de voorzitter wordt tenslotte opgemerkt dat hij een tendens bespeurde in de verschillende
bovenstaande onderwerpen, die een soort afnemende belangstelling aantoont voor de diverse
activiteiten, wellicht opnieuw terug te voeren op het voorrang geven aan de werkzaamheden binnen
eigen stichtingen. De heer Prins van de Wereldwinkel deelt mee dat ook zij te kampen hebben met
een groot verlies aan arbeidskrachten, vooral binnen bestuur en andere leidinggevende functies.
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10.0

WVTK-watverdertertafelkomt

Bij gebrek aan vergadertijd, wordt door Marleen meegedeeld dat zij een email zal maken m.b.t. een
onderwerp dat vooral veel aandacht vraagt in Afrikaanse en Oost Europese landen. Een Belgische
relatie van Derde Hands legde het plan “A Planned Family is a Happy Family” voor. De hierbij
betrokken Mevrouw Griet Verachtert uit Belgie, zou graag een presentatie geven, maar vanwege de
afstand is dit moeilijk in te plannen op het juiste moment. In ieder geval een onderwerp waarop
Canzibe meteen inspeelt met de mededeling dat binnenkort binnen hun projecten veel aandacht
gegeven zal worden aan gezinsplanning.
11.0
Rondvraag
Geen.
12.0
Sluiting
Net na 23.00 uur vindt sluiting plaats.

Apeldoorn, 29 november 2017 (concept) MT

Aktiepunten: bijlage
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AKTIEPUNTEN
ref.nr.:
23.11.17-punt 1.0

Het bestuur zegt toe zich verder te zullen verdiepen in het fenomeen
van gastlidmaatschap, zodat duidelijker ingekaderd wordt wat de
criteria van deelname zijn.

Bestuur
23.11.17-punt 2.1
De RvA verzoekt om een functie-omschrijving voorzitter en secretaris
zodat men voor beide functionarissen gerichter kan zoeken in de
netwerken; tevens verzoekt men om toezending van het rooster van
aftreden.
Secretaris
23.11.17-punt 2.1.2
Declaraties vanuit 2017 zo veel mogelijk voor het eind van dit jaar bij de
penningmeester indienen.
RvA
23.11.17-punt 2.2
Secretaris
23.11.17 –punt 2.3

Eye for Others wordt voorgedragen als aangeslotene vanaf
16 december 2017.
Webbeheer,vacature
Marian Jonker neemt contact op met Hans Trapman voor verdere
afspraken.

Marian Jonker
23,11,17-punt 4.0

Festival: Cor zal contact houden met coordinatoren om laatste punten af te
werken.

Cor
Festvial: Cor zal datumprikker hanteren voor brainstorm/commissiebijeenkomsten m.b.t. toekomstige festival.
Cor
Besloten wordt dat het bestuur de evenementenvergunning 2018 voor het
eind van 2017 aanvraagt; Annelies verleent hieraan haar medewerking.
Bestuur
.

Blijf s.v.p. in achterban zoeken naar mogelijke ondersteuning voor festivalorganisatie.

RvA/Bestuur
23.11.17-punt 9.0

Over het Mondial-Infopunt zal duidelijk gecommuniceerd worden met
RvA m.b.t. hun wensen en daarmee samenhangende verplichtingen; Theo
zal dit per mail opvolgen.

Theo van Driel
Hans Trapman zal zijn aandacht richten op leegstaande panden in de
Oranjerie.
Hans Trapman
Inventarisatie toekomstige Mondial RvA activiteiten en behoeftes,
agendapunt RvA dd 5 maart 2018
Bestuur

Apeldoorn, 29 november 2017
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