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Notulen 
Algemene Ledenvergadering  

Vereniging Geef Gambia een betere toekomst 
 

Datum: 19 juli 2013  Locatie: Amersfoort 

 

Aanwezig: Fred de Bruin, Joke de Bruin, Debbie Jansen en Gerhard Jansen 
(verslag) 

Afwezig: n.v.t. 
Voorzitter: Fred de Bruin 
Notulist: Gerhard Jansen 
Verzendlijst:  
Datum volgende vergadering: Nog nader te bepalen 

Agenda 

1 Opening 
2 Notulen vorige vergadering – n.v.t. 
3 Ingekomen stukken 
4 Financiële stand van zaken 
5 Project begroting Sinchu Nurceryschool 
6 Fondsenwerving 
7 Te ondernemen acties om geld te genereren 
8 Mogelijkheden yogaworkshop t.b.v. Gambia 
9 Mededelingen 
10 Wat verder ter tafel komt 
11 Rondvraag 
12 Sluiting 

1 Opening 

De voorzitter  opent de vergadering en bedankt Debbie en Gerhard voor hun gastvrijheid om deze ALV 
bij hen te mogen houden. 

2 Notulen van de vorige vergadering  

Van de oprichtingsvergadering zijn geen notulen gemaakt en omdat dit de eerste officiële algemene 
ledenvergadering is, zijn er dus geen eerdere notulen. 

3 Ingekomen stukken  

Onderwerp Auteur/inbrenger Eventuele actie 

ANBI Belastingdienst Zien of alle geëiste gegevens op de website terug te 
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vinden zijn, zo nodig aanvullen. 
   
   

4 Financiële stand van zaken 

4.1 De penningmeester overhandigt de leden de bank en kasstukken en een overzicht van de in- en 
uitgaven vanaf moment van oprichting tot heden 19 juli 2013. De aanwezigen bekijken de 
stukken en verklaren geen onrechtmatigheden te ontdekken. 

4.3 De uitgaven kunnen worden onderverdeeld in 2 afzonderlijke projecten nl. Project Sinchu 
Nurceryschool en Verzending hulpgoederen, waaronder ook kleine inkopen speel- en 
lesmaterialen kleuterscholen. 

5 Projectbegroting Sinchu Nurceryschool 

5.1 De projectbegroting wordt door de voorzitter nader uitgelegd en ook deze wordt door de 
aanwezigen goedgekeurd. 

5.2 Huidige stand van zaken: Projectbegroting was € 9.908, inmiddels binnen door actie 
Lentemarkt en donaties 1.750, dus nog ruim € 8.000 via sponsering binnen te halen. 

5.3 Er wordt besloten om slechts in delen gelden te storten naar Gambia, om zo zelf de regie in 
handen te houden. Tevens zullen 2 bestuursleden (Fred en Joke) ter controle op de uitvoering, 
overleg met de regionale en plaatselijke bestuurders en financiële afwikkeling naar Gambia 
afreizen. Deze reiskosten kunnen zij declareren, om dit financieel mogelijk maken zal door hun 
een gift ter bedragen hiervan worden gedaan.  

6 Fondsenwerving 

6.1 Door de voorzitter zijn diverse fondsen en stichtingen aangeschreven om een bijdrage te doen 
voor ons project Sinchu Nurceryschool. Er zijn diverse afwijzingen binnengekomen. Van AGIS is 
een positieve reactie ontvangen in de vorm van een uitnodiging om een presentatie te komen 
geven op 30 september. De voorzitter gaat hier zeker heen, de secretaris zal proberen zijn 
agenda hiervoor vrij te houden.  Van Stichting Overal is het verzoek binnen gekomen het 
project op papier nader uit te leggen. 

6.2 Van Sandmere Holding is € 1.000 ontvangen 
6.3 Er zijn meerdere grote en kleine donaties binnengekomen 

7 Te ondernemen acties om geld te genereren 

7.1 Lentemarkt Montfoort 2014. Na het succes van 2013, zeker te herhalen indien er weer een 
sponsor voor te verkopen artikelen gevonden kan worden. Ook zien of er vanuit Gambia batik 
kleding en tafellakens kunnen worden meegenomen om te verkopen. 

7.2 In september is er een multicultureel festival in Amersfoort. Dit evenement zal door het 
bestuur worden bezocht om te zien of hier mogelijkheden zijn voor deelname in 2014. 

7.3 Op 24 augustus is de zomermarkt in Montfoort. Momenteel wordt er gekeken of er in 
samenwerking met Dasra Center een kraam kan worden bemand, waarbij de opbrengst ten 
goede komt aan ons project in Gambia. 

7.4 Er zal door de voorzitter gekeken worden of er mogelijkheden zijn om op de Kerstmarkt in 
Montfoort de naamsbekendheid uit te dragen. 
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8 Mogelijkheden yogaworkshop t.b.v. Gambia 

8.1 Debbie geeft aan een yogaworkshop te willen geven, waarbij de baten geheel ten goede komen 
aan de projecten van de vereniging. 

8.2 Joke zal navragen of er bij FNV Bouw voldoende belangstelling en locatieruimte is om deze 
workshop te houden. 

8.3 
 
8.4 

Debbie en Joke zullen bij het Dasra Center bespreken of er daar eventueel tijd en ruimte 
beschikbaar is 
Debbie blijft op haar werk voorlopig ook yogalessen aanbieden aan collega’s, waarbij een 
vrijwillige bijdrage voor de projecten kan worden gedaan.  

9 Mededelingen 

9.1 
 
 
 
9.2 

Er is vanuit Gambia (Marloes Kok) een vraag gekomen of er tijdschriften en oude mobieltjes 
gevonden kunnen worden om te verzenden naar Gambia. Alle leden zullen navragen bij 
vrienden en bekenden. De voorzitter zal in de appartementen in Montfoort een vraag hiernaar 
op de prikborden plaatsen. 
Joke en Fred vertrekken medio november 2013 naar Gambia. Zij gaan daar de projecten 
controleren, bijsturen, de betalingen regelen, gespreken voeren met de diverse belangrijke 
personen voor de projecten. Zij zullen daar de volle 14 dagen mee bezig zijn. Zie ook hetgeen 
hierover is afgesproken bij agendapunt 5.3. 

10 Wat verder ter tafel komt 

10.1 Donateurs Nieuwsbrief. Het concept is rondgestuurd en zal door de overige leden eventueel 
worden gecorrigeerd of aangepast. Vervolgens kan hij worden rondgemaild naar de donateurs. 
Ook donateurs van hulpgoederen (i.p.v. geldelijke stortingen) zullen de Nieuwsbrief ontvangen. 

11 Rondvraag 

11.1 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag 

- Sluiting 

De voorzitter  sluit de vergadering en wenst de aanwezigen een prettig weekend. 

Actielijst 

Onderwerp Actie Wie Gereed 
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