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Inleiding
Het voelt wat triest om te moeten constateren dat de algemene inleiding bij het jaarverslag van 2017
bijna dezelfde kan zijn als die van 2016. Nog steeds zijn velen in de wereld op de vlucht voor geweld.
Nog steeds zoeken mensen een uitweg uit de armoede door op zoek te gaan naar betere
omstandigheden die ze in bijvoorbeeld Europa denken te vinden. Maar Europa beschermt haar
verworvenheden en maakt het moeilijk om daar een legaal bestaan op te bouwen als je niet
uitgenodigd bent. In de discussie over de vluchtelingenstroom wordt gesteld dat de enige echte
oplossing is welvaart te brengen op de plek waar (economische) vluchtelingen vandaan komen.
Organisaties die aangesloten zijn bij Mondial, brengen die gedachte in de praktijk. Zij werken ter
plekke in vele delen van de wereld, om ondersteuning te bieden. Om te werken aan meer welvaart,
vrede, welzijn en duurzaamheid. Niet met de gedachte dat zij daarmee de wereldproblemen oplossen.
Maar wel in de overtuiging dat je in de wereld niet langs de kant kunt blijven staan. Dat hun
inspanningen bijdragen dat mensen elders in de wereld beter in staat zijn op eigen kracht hun situatie
te verbeteren en perspectief te creëren in hun bestaan.
Geen grote miljoenenprojecten, maar kleine overzichtelijke steun, van mens tot mens. Voor sommigen
lijken het misschien druppels op een gloeiende plaat. Als dat druppels zijn dan zijn ze niet
samengesteld uit water, maar zijn het kleine diamanten die de wereld mooier maken. Deze
kleinschalige projecten lossen niet de wereldproblemen op. Zij maken wel het verschil in kleine
gemeenschappen, in het leven van mensen. Zij bieden hoop en perspectief.

Het werk van Mondial als koepelorganisatie in kort bestek.
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 Mondialfestival, 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 2017 is door Mondial in de Apeldoornse samenleving aandacht gevraagd voor het werk van de bij
haar aangesloten organisaties. Dat gebeurde door het festival, dat in september plaatsvond.
Eveneens vond in september een landelijk congres plaats over ontwikkelingssamenwerking. Dit
congres werd in het kader van het jubileum van Mondial georganiseerd samen met Partin. Verder is
dit jaar gewerkt aan de ontwikkeling en verankering van de Eerlijk Winkelenroute in de Apeldoornse
binnenstad. Diverse organisaties hebben activiteiten georganiseerd voor hun organisatie in Apeldoorn.
Zie verderop in het verslag

Het bestuur.
De bestuurssamenstelling 31 december 2016:
Voorzitter
Cor Klein Heerenbrink
Vicevoorzitter
Hans Trapman
Secretaris
Lisanne Turner
Penningmeester
Henk van der Horst
Lid
Marleen Turner

(onafhankelijk)
(Geefeenkoe.nl)
(onafhankelijk)
(onafhankelijk)
(Derde Hands)

De secretaris heeft in de loop van 2017 haar lidmaatschap van het bestuur beëindigd.
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Jubileumactiviteiten in september 2017
In het kader van het 20-jarig jubileum heeft het bestuur van Mondial de afgelopen jaren gelden opzij
gezet voor de viering hiervan. Er werd extra geïnvesteerd in het jaarlijkse festival in het Oranjepark en
en er werd een jubileumcongres georganiseerd.

Festival 2017.
Middels een extra investering kon in dit jubileumjaar het festival wat grootser worden aangepakt. Basis
van het festival is dat de deelnemende organisaties zich presenteren middels kraampjes. Daarnaast
waren er diverse attracties en was een gevarieerd cultureel programma op het podium. Voor deze
editie van het festival is uitermate prettig samengewerkt met organisatiebureau TO Totaal Organisatie.
Mondial beraadt zich op voortzetting van het festival. De vraag die gesteld moet worden is of er echt
veel andere bezoekers komen dan zij die toch al op de een of andere manier gelieerd zijn aan een
van de deelnemende organisaties. Het denken daarover moet begin 2018 tot voorstellen leiden.

Jubileumcongres.
In het kader van het 20-jarig jubileum heeft Mondial eenmalig samen met de landelijke organisatie
Partin een landelijk congres georganiseerd over de betekenis van ontwikkelingssamenwerking vanuit
kleine goede doelen. Het was een zeer geslaagde dag. Jammer dat er door een rechtsgeschil met de
verhuurder van de accommodatie geen vertegenwoordiging van de gemeente Apeldoorn aanwezig
was. Dit werd ietwat vergoelijkt met een grote bos bloemen.
Maar ruim 300 bezoekers uit het hele land luisterden naar bijdragen van Lambert Grijns (directeur
Sociale Ontwikkeling MinBuZa) over de relatie PI en overheid en van Nina Schmitz, directeur van
Movement on the Ground. Daarnaast namen zij deel aan enkele van de vele workshops die werden
gegeven, o.a.: opzetten projectstructuur, samenwerking midden- en kleinbedrijf, fondsenwerving,
branding, sociaal ondernemerschap, cross cultural management, exit strategie, vloggen/you-tube.
Hoewel het congres smaakte naar meer was het eenmalig. De financiën laten niet toe een dergelijk
evenement jaarlijks te organiseren.
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Deelnemers aan het congres 30 september 2017 in gebouw 055 Apeldoorn. Foto: Partin.

Eerlijk Winkelen route Apeldoorn
De Eerlijk Winkelenroute waarin Mondial participeert heeft haar samenwerking met Apeldoorn
marketing in 2017 geïntensiveerd. Gestaag is gewerkt aan de uitbouw van het concept. Ruim dertig
winkels in de binnenstad doen mee aan de route. De Eerlijk Winkelenroute wordt ondergebracht bij de
Fairtrade-organisatie van de gemeente Apeldoorn. Dat krijgt mogelijk volgend jaar zijn beslag. Tot die
tijd blijft Mondial betrokken bij de 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.

Aangeslotenen
Mondial heeft ruim dertig aangesloten leden. Zij zijn het afgelopen jaar vier maal bijeen geweest. Het
accent en ook het hart van de leden ligt bij het werk dat zij doen in de vele projecten overal in de
wereld. Dit jaar hebben we de leden gevraagd ons een inkijkje te geven in wat zij hier in Apeldoorn (en
Nederland) doen met de gelden die zij via Mondial in kunnen zetten. Achttien leden hebben
inhoudelijk informatie aangedragen voor dit jaarverslag.
Twee leden gebruiken de gelden deels ook voor ondersteuning van de projecten ter plekke.
Enkele leden hebben dit jaar een jubileum gevierd en daar bijzondere activiteiten voor georganiseerd.
Zo heeft de Stichting God Bless You Homes bij haar tien jarig jubileum een bakactie georganiseerd en
hebben zij High Tea verzorgd voor grote gezelschappen, regelmatig verkopen zij gebak, waaronder
bruidstaarten.
De Stichting Inca Educa heeft haar vijftien jarig jubileum gevierd met een feestelijk bijeenkomst voor
haar donateurs. Daar heeft zij een film gepresenteerd over haar werk in Peru.
De LEPRAzending heeft een ontmoetingsdag georganiseerd met de jubilerende veldwerker Geeske
Zijp (25 jaar actief).
De Werkgroep Hulptransporten Oost Europa heeft een grote knuffelactie georganiseerd ter
gelegenheid van haar 25 jarig bestaan. Zij streefden met succes naar de ontvangst van 25.000
knuffels voor kinderen in hun projecten.
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Maar ook zonder jubilea zijn er bijzondere acties georganiseerd. Zo heeft de Theo de Wit Stichting
een spinningmarathon gehouden, een muziekavond en een muziekquiz georganiseerd, heeft
Upendo4kids een Afrikaanse middag georganiseerd en geeft zij regelmatig Afrikaanse
dansworkshops. Pasuk Foundation heeft een videoanimatie gemaakt om haar werk te promoten.

De stichting Peace is the Way legt het accent van haar werk in de vredesweek in september. Dit jaar
hebben zij in die week een collegetour georganiseerd met Ilco van der Linde, o.a. initiator van de
bevrijdingsfestivals.
Amnesty International heeft haar jaarlijkse schrijfavond en geeft veel gastlessen op (basis) scholen.
Unicef heeft als extra dit jaar aandacht besteed aan de aankleding en kleur van de winkel.

New Day Impact heeft een zeer geslaagd benefietgala georganiseerd in Orpheus, naast een
sponsorloop en kledingparty.
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Eyes for Others heeft een bijzondere band met de Saxion Hogeschool. Twee studenten van die
school hebben een theaterstuk gemaakt dat veel publiciteit genereerde en jongeren betrokken heeft
bij hun projecten.

Verschillende organisaties hebben warme banden met een of meerdere kerken in Apeldoorn. Daar
krijgen zij de gelegenheid aandacht te vragen voor hun projecten. Hier is de Leprazending actief in
een kerk.

Het meeste gebruiken de organisaties de gelden voor het onderhouden van hun websites,
facebookpagina’s en andere social media en het maken van flyers. Belangrijk voor hen is het
onderhouden van hun contacten met hun sponsoren en donateurs. Veel organisaties gebruiken daar
een belangrijk deel van de gelden voor, o.a. voor het maken van nieuwsbrieven.
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Ook zijn er diverse organisaties die op markten staan om naast informatie geven ook producten te
verkopen uit de landen waar ze actief zijn. Hier Hans Trapman (Geef een Koe) op een markt in
Barneveld.

Veranderingen bij Mondial.
Het vertrek van de secretaris en het aangekondigde vertrek van de voorzitter in mei 2018 hebben het
besef versterkt bij het bestuur en de aangesloten leden dat een aantal zaken bij Mondial op de schop
moeten. Inhoudelijk is daar in 2017 nog geen richting aangegeven. Bij het schrijven van dit jaarverslag
is al wel bekend dat er een aantal verfrissende nieuwe werkwijzen zijn gepresenteerd en uitgewerkt.
Maar het past niet om daar in dit jaarverslag al iets van vrij te geven. Het is veelbelovend.
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Financiën
Algemene gang van zaken in 2017
De activiteitenkosten (festival, jubileum, etc.) laten dit jaar een overschrijding zien van het daarvoor
gestelde budget. De overschrijding komen met name voor rekening van het festival en de kosten voor
Eerlijk Winkelen, voor deze laatste was voor 2017 niets begroot. Door de onttrekking van middelen uit
de bestemmingsreserve 20 jaar jubileum (€. 20.000,00) is het te kort echter gecompenseerd.
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.
Vanuit de exploitatie is er dit jaar een bedrag van €. 4.000,00 toegevoegd aan de
bestemmingsreserve voor het festival.
Het exploitatiesaldo 2017
Het exploitatiesaldo over 2016 is als volgt:
Inkomsten
Uitgaven:
Bijdragen aan organisatie
€.
Activiteiten
€.
Bestemmingsreserve festival
€.
Overige
€.

Van bestemmingsreserve jubileum
Van bestemmingsreserve pr

€.
€.

€.

35.379

€.
€.

55.171
19.792-

€.
€.

20.000
208

21.615
28.546
4.000
1.010
20.000
0

Exploitatie overschot 2017

Hiermee is de algemene reserve per 31 december 2017 uitgekomen op €. 6.640.
Verwachting voor het jaar 2018 en volgende jaren
Na het jubileumjaar met een geslaagd festival en congres zijn we voor de komende jaren plannen aan
het ontwikkelen om Mondial en de aangesloten organisaties intensiever te presenteren aan de
Apeldoornse bevolking. Wij verwachten dit te kunnen realiseren door middel van vrij toegankelijke
thema avonden met de aangesloten organisaties en de organisaties de mogelijkheid te bieden zich
met enige regelmaat te kunnen presenteren in winkelcentra. Daarnaast zullen wij uiteraard de
aangesloten organisaties blijven ondersteunen op allerlei terrein.
SUBSIDIEVERANTWOORDING
Subsidie Gemeente Apeldoorn
Door de gemeente Apeldoorn is voor 2017 een reguliere subsidie toegezegd van €. 35.364,00.
Dit bedrag is in 2017 in zijn geheel ontvangen.
Voor 2018 is door de gemeente Apeldoorn een subsidie beschikking afgegeven voor een bedrag van
maximaal €. 36.072,00
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Organisaties die aangesloten zijn bij Mondial in
2017
Ajuta

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Akwaaba
AmmaLamai
Amnesty International
Apeldoorns Beraad van Kerken
Bondeko
Buganala
Canzibe Steunfonds
De Vaste Burcht
Derde Hands
Eye for Others
Geef een Koe.nl
God BlessYou Homes
Help Molukken In Nood(HMIN)
Help Poor People
Inca-Educa
Initiat
Kleermakershulp
Leprazending
Let’s Care
Nadia
New Day Impact
Pasuk Foundation
Pax Kinderhulp
Peace is the way
Quetzal Aid
Terre des Hommes Apeldoorn
Theo de Wit Lanka Education Fund
Unicef Apeldoorn
Upendo4Kids
Vrienden van Straatkinderen
Wereldwinkel Apeldoorn
Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa
Young Africa International
St. Outreach Support Ministries (aspirant lid)

De cursief gedrukte organisaties hebben hun activiteiten tijdelijk stopgezet of geminimaliseerd. Zij zijn
momenteel “slapend” lid.
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