Vereniging Geef Gambia een betere toekomst
Notulen
3 augustus 2021
Aanwezig: Voorzitter: F, secretaris: G., penningmeester: J.,
leden: D. C. en C.
I. Opening
Voorzitter F. opent de vergadering van de vereniging Geef Gambia een betere toekomst te
Woerden op 3 augustus 2021om 20.10uur.
Voorwoord van de voorzitter:
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom op deze digitale TEAM vergadering. Mooi dat we op
deze wijze toch met elkaar in overleg kunnen om een aantal formele besluiten te kunnen nemen.
II. Mededeling en agenda
Helaas zijn er geen (project)reizen meer gepland, na de laatste in januari 2020, door de pandemie.
F&J hopen echter toch eind november 2021 te kunnen gaan, echter enkel wanneer dit absoluut
veilig kan.
Op de agenda zijn geen aanmerkingen of wijzigingen.
III. Ingekomen en uitgaande stukken
a)

Er zijn een aantal verzoeken vanuit Gambia gekomen om hulp voor voedsel, daarin heeft het
bestuur 3 maal via de coördinator in Gambia, kunnen voorzien.

b)

In juli kwam er een noodkreet vanuit Sinchu Alhagie. De storm had het dak van de
kleuterschool eraf geblazen. Hierop hebben we, met dank aan onze coördinator in Gambia,
direct actie kunnen ondernemen. In het eerstvolgende weekend is het dak door de
constructeur Anton, vernieuwd.

c)

Zoals gebruikelijk heeft de voorzitter de financiële verslagen en het algemene jaarverslag
reeds op de website geplaatst. Ook heeft hij alle betrokken donateurs de verslagen toe
gemaild met een speciaal dankwoordje. De verslagen waren reeds in een informeel overleg
door het bestuur besproken en goedgekeurd ten behoeve van publicatie op de website.

d)

Vraag vanuit de scholen om voor het nieuwe schooljaar weer lesmaterialen te mogen
ontvangen. Hiervoor wordt, met goedkeuring van de vergadering, € 600 naar Gambia
overgemaakt.

IV. Goedkeuring notulen van laatste vergadering
Het verslag van de ALV van 14 januari 2021 wordt door de aanwezigen, zonder op- en
aanmerkingen formeel goedgekeurd.
V. De financiële jaarstukken 2020
Ook de financiële jaarstukken 2020, worden met dank aan Finovion, formeel goedgekeurd.
Finovion doet dit jaarlijks belangeloos voor onze vereniging. De hoop wordt uitgesproken dat zij
dit tot de opheffing van de vereniging willen blijven doen.
VI. Verslag penningmeester - financiële stand van zaken
•
•
•
•

Rekening courant € 157
Spaarrekening voor de diverse projecten op dit moment € 3.900, waarin begrepen €1.350
donatie reiskosten F&J 2020, welke nu beschikbaar blijven voor een toekomstige reis.
Contanten in Gambia kas € 237, of wel 11.803 GMD
Contanten in kas NL € 0,15

Er is tot op dit moment 1 donatie van € 100 ontvangen en 2x een donatie van bestuurslid C. voor
voedsel aan Gambia.
Er zijn inmiddels 2 zendingen hulpgoederen verzonden, kosten € 97.
Storting naar Gambia voor voedselpakketten en dak reparatie € 1.000.
VII. Opheffing vereniging 31 december 2022
In de vergadering wordt gediscussieerd over opheffing van de vereniging. De leeftijd van de
bestuursleden en zelfredzaamheid van 2 van de 3 schooltjes, laat ons tot dit besluit komen. Er
wordt door de voorzitter toegelicht, welke stappen noodzakelijk zijn om tot opheffing te kunnen
overgaan. Mocht er op 31 december 2022 nog een bedrag op de rekening staan, dan zal dat aan een
andere ANBI stichting moeten worden overgemaakt. Doel echter, om dit zelf, tot op de laatste cent
in Gambia te besteden. In agendapunt XI komen we hierop terug.
Door de bestuursleden wordt wel gevraagd, om ook na de opheffing contact met Gambia te blijven
onderhouden. F&J geven aan ook na 2022 geregeld naar Gambia te willen blijven reizen.
VIII. Verslag projectreis bestuursleden
a) Van een tweede reis in 2020 en in het voorjaar van 2021 is door de pandemie geen sprake
geweest.

IX. In november 2021 hopen F&J te kunnen vertrekken naar Gambia.
Opdracht vanuit de vergadering:
•

•

•

•

Er zal ter plaatse vooral moeten worden bekeken, wat de laatste
onderhoudswerkzaamheden aan de 3 kleuterscholen zouden moeten zijn. Zoals de staat
van het schilderwerk, dakbedekking enz.
Daar zal dan een begroting voor moeten worden gemaakt. Er wordt hierbij opgemerkt,
dat niet bezuinigd moet worden i.v.m. aanwezig spaargeld, dat extra donaties vanuit het
bestuur dan gegeven kunnen worden.
Ook wordt voorgesteld om kritisch naar het kleutermeubilair te kijken. Ter plaatse zien
of stoeltjes met een stalen frame voor een langere levensduur kan zorgen. Er worden
enkele schetsvoorbeelden gemaakt en er zullen enkele voorbeelden worden
rondgemaild.
Voorstel om de werkzaamheden niet door de bestuursleden te laten uitvoeren, maar
gezien de enorme armoede door de pandemie, door schilders en aannemers uit de
buurtgemeenschap.

X. Meerjarenbeleidsplan 2021 – 2022
Zie bovenstaand agendapunt.
XI. Wat verder ter tafel komt
Er worden verder geen punten meer ter tafel gebracht.
XII. Sluiting
Verder niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter de aanwezige voor hun inbreng en sluit
de vergadering.

