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Notulen 
Algemene ledenvergadering  

Vereniging geef Gambia een betere toekomst 
 

Datum: 26 januari 2014  Locatie: Montfoort 

 

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

Agenda 

1 Opening 
2 Notulen vorige vergadering – 19 juli 2013 
3 Ingekomen stukken 
4 Financiële stand van zaken 
5 Project begrotingen 
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. 

2 Notulen van de vorige vergadering  

N.a.v. de notulen van 19 juli 2013.  
5.3 en 9.2 Fred en Joke zijn in november naar Gambia geweest. De reiskosten hebben zij als gift voor de 
vereniging gedaan. Op de weblog hebben zij tijdens hun reis verslag gedaan. 
7.2 Het plan om naar het Multicultureel festival in Amersfoort te gaan is helaas niet gelukt. Debbie en Gerhard 
zullen dit het komende jaar trachten in te plannen.  
8.2 Of een yoga workshop bij FNV Bouw tot de mogelijkheden behoord, zal ook dit jaar door Joke worden 
geïnformeerd. 
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3 Ingekomen stukken  

Onderwerp Auteur/inbrenger Eventuele actie 

ANBI Belastingdienst Verslag en financiële rapportage zijn volgens deze eisen op de 
website geplaatst 

Bijdrage AGIS Van AGIS bijdrage van € 5.000,= in oktober binnen gekomen. 

Bijdrage  
 

Mundo Crastino 
Meliori 

Op kerstavond is de brief ontvangen met de toezegging van € 
2.000,=. Dit stond nog voor de jaarwisseling op de rekening. 

Kerstpakketten FNV Bouw Toezegging goede doelen kerstpakketten 2013. Er is in januari 
2014 een bedrag van bijna € 400,= ontvangen. 

4 Financiële stand van zaken 

4.1 De penningmeester heeft een het boekjaar 2013 afgesloten. Een financiële rapportage is aan de leden 
verzonden en goedgekeurd. Tevens is bij het jaarverslag een financieel verslag naar de sponsoren 
gezonden. AGIS, Sandmere Holding en Olijfje het groene hart en een aangepast jaarverslag is 
overhandigd aan Dasra Center. 

4.2 De inkomsten en uitgaven worden onderverdeeld in 3 afzonderlijke projecten nl. Project Sinchu Nursery 
school en Algemene ontwikkelingshulp, en voor 2014 zal een nieuw project worden gezocht tijdens het 
bezoek in februari aan Gambia. Voor de projecten Old Yundum in 2012 en Sinchu Nursery school 2013 
zullen elk jaar 300 euro gereserveerd worden voor onderhoud. 

5 Projectbegrotingen 

5.1 Het project Sinchu Nursery school is binnen de projectbegroting afgesloten. De overgebleven € 2.500 

blijft gereserveerd staan voor het afbouwen van de muur en het inrichten van de speelplaats. De 
vergadering besluit dat de muur (€ 1.500) z.s.m. tijdelijk of permanent zal worden afgebouwd, al na 
gelang de beslissing voor het bouwen van de Lower Basic School. Pas als het plein is afgesloten zal de 
speelplaats worden ingericht met de overige € 1.000. 

5.2 Voor het project Algemene Ontwikkelingshulp zullen net als in 2013 zoveel mogelijk de giften van Dasra 
en de losse giften worden gereserveerd voor de kosten van het verzenden van de hulpgoederen.  

5.3 Er wordt besloten nog steeds in delen gelden te storten naar Gambia, om zo zelf de regie in handen te 
houden. 

6 Fondsenwerving 

6.1 Door de voorzitter zullen ook weer diverse fondsen en stichtingen aangeschreven worden om een 
bijdrage te doen voor het nieuw te bepalen project .  

6.2 Projecten 2013: 
Er zijn diverse afwijzingen binnengekomen. De voorzitter en secretaris zijn  op 30 september voor een 
presentatie naar AGIS geweest en hierop is € 5.000 ontvangen.  Op verzoek van Stichting Overal is 
aanvullende informatie verzonden, dit heeft geenbijdrage opgeleverd. Er zijn meerdere grote en kleine 
donaties binnengekomen, waarbij nu reeds door enkele donateurs voor 2014 stortingen zijn toegezegd.  

7 Te ondernemen acties om geld te genereren 

7.1 Voor de Lentemarkt Montfoort 2014 heeft de voorzitter een stand gereserveerd. In november 2013 en 
februari 2014 worden er artikelen vanuit Gambia meegebracht om te verkopen op de stand. Er zullen 
ook weer voorjaarsplantjes worden gevraagd bij Olijfje het Groene Hart om te verkopen. Er zal i.v.m. de 
afwezigheid van de secretaris en partner, gevraagd worden of Dasra tijdens de lentemarkt wil assisteren. 

7.2 T.z.t. zal worden bekeken of er ook weer aan de zomermarkt in augustus in Montfoort kan worden 
deelgenomen. 
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7.3 Er is in 2013 met succes weer deelgenomen aan de kunstroute in Linschoten. Een uitnodiging voor de 
gecombineerde burendag/kunstroute 2014 is binnengekomen. Of het gaat passen zal t.z.t. worden 
bekeken. 

7.4 Aan de Kerstmarkt in Montfoort is niet deelgenomen en wordt ook in 2014 niet meegedaan gedaan. 
Kerstartikelen  hebben te weinig met Gambia te maken.  

7.5 Door het bestuur zijn kerstkaarten ontworpen en aan alle donateurs ed. verzonden. Deze zijn zeer goed 
ontvangen en hebben direct ook nieuwe donaties ten gevolge gehad. 

7.6 Gerhard en Debbie zullen ook zien of zij een stukje in het Bredewold krantje kunnen plaatsen. 
7.7 Van Scala (school voor drop-outs)in Leerdam zijn gereedschappen ontvangen, deze zullen ten dele 

worden doorgegeven aan Hart voor Gambia. De laselektroden zullen via marktplaats verkocht worden. 

8 Mogelijkheden yogaworkshop t.b.v. Gambia 

8.1 Joke zal navragen of er bij FNV Bouw voldoende belangstelling en locatieruimte is om door In-Flow een  
Workshop PowerYoga aan te bieden, waarbij de bijdrage ten gunste van onze vereniging komen. 

8.2 
 
 

Debbie blijft op haar werk voorlopig ook in 2014 yogalessen aanbieden aan collega’s, waarbij een 
vrijwillige bijdrage voor de projecten worden gedaan.   

9 Mededelingen 

9.1 Op 28 januari gaat de voorzitter naar BASCO om orthopedisch materiaal op te halen. 
9.2. Ruud Bredewold komt langs om te bespreken of er mogelijkheden zijn voor enige vorm van 

samenwerking en of het uitwisselen van ervaringen 
9.3 Met Werkgroep Urgenta en Stichting Hart voor Gambia is in 2013 samenwerking geweest en dit zal in 

2014 ook weer worden voortgezet. 

10 Wat verder ter tafel komt 

10.1 Donateurs Nieuwsbrief zal z.s.m. na het bezoek aan Gambia worden samengesteld, zodat hij nog voor 24 
februari gereed kan zijn. 

10.2 De weblog zal in februari (bezoek aan Gambia) weer zo veel mogelijk worden gevuld en ook de website en 
facebook pagina worden actueel gehouden. 

11 Rondvraag 

11.1 De secretaris en partner geven aan van maart t\m mei het land te verlaten en dus niet beschikbaar te 
zijn voor eventuele taken. 

12 Sluiting 

De voorzitter  sluit de vergadering en wenst de aanwezigen een goede reis. 
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