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Notulen 
Algemene ledenvergadering  

Vereniging geef Gambia een betere toekomst 
 

Datum: 4 maart 2015  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 

Agenda 

1 Opening 
2 Mededelingen en agenda 
3 Notulen van 26 januari 2014 
4 Ingekomen stukken 
5 Goedkeuring jaarstukken 

a. Financieel verslag 2014 
b. Jaarverslag 2014 

6 Voorstel controle en financiële jaarstukken uit handen te geven 
7 Meerjarenbeleidsplan 2015-2017 
8 Project 2015 incl. projectbegroting 
9 Fondsenwerving 
10 Te ondernemen acties om geld te generen 

a. Yogaweekenden In-Flow 
b. Lente- en evenementenmarkten 
c. Sponsordiner 

11 Wat verder ter tafel komt 
12 Sluiting 

1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

2 Mededelingen en agenda 

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat in het 4
e
 kwartaal 2014, 3 grote donaties zijn binnengekomen. 

Sandmere Holding heeft een gift van € 2.100 voor Sutusinjang en schoolmaterialen voor alle schoolprojecten, 
welke tijdens ons bezoek aan Gambia in december direct zijn besteed. St. Mundo Crast Meliore heeft eind 
december € 2.000 gestort, welke voor algemene ontwikkelingshulp zal worden ingezet. St. de Ziekenfondsbode 
heeft € 3.000 gestort welke door hen gelabeld zijn t.b.v. speeltuin en mothergarden bij de Sinchu Nurseryschool. 
Aan de agenda worden door de aanwezige enkele punten toegevoegd. 
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3 Notulen van de vorige vergadering  

N.a.v. de notulen van 26 januari 2014.  
2 Fred en Joke zijn in februari en alle 4 bestuursleden in december naar Gambia geweest. De reiskosten 

hebben zij als gift voor de vereniging gedaan. Op de weblog hebben zij tijdens hun reizen verslag 
gedaan. 

8.2 Van In-Flow zal 10 euro per deelnemer aan het yogaweekend van januari en juni 2015 aan de 
vereniging worden gedoneerd. Van januari is al € 60 ontvangen. Ook op haar werk biedt Debbie nog 
steeds yogalessen aan en hiervoor komen nog geregeld vrijwillige bijdrage binnen. Ook Dasra Center 
doneert nog regelmatig de vrijwillige bijdrage van de yoga Nidralessen. Dank hiervoor. 

9.1 Op 11 maart gaat Fred wederom naar Orthopedisch Centrum Tilburg om materiaal op te halen. 
Tijdens ons bezoek aan Gambia is wederom duidelijk geworden hoe dankbaar men daar is voor deze 
hulpgoederen. 

10.1 Na goedkeuring door deze vergadering van de diverse stukken, zal er ook nu weer een nieuwsbrief 
naar de sponsoren en donateurs worden gezonden. De jaarstukken en meerjarenprojectplan zullen 
dan ook z.s.m. op de website worden geplaatst. Een compliment voor het actueel houden van de 
website en de weblog. 

4 Ingekomen stukken  

Onderwerp Auteur/inbrenger Eventuele actie 

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

Bijdrage St. Ziekenfondsbode Brief d.d. 18-12-2014 voor een bijdrage van € 3.000 
binnengekomen en ontvangen. 

Bijdrage  
 

Mundo Crastino Meliori Brief d.d.15-12-2014 met de toezegging van € 2.000 en 
ontvangen. 

5 Goedkeuring jaarstukken 2014 

a.  Financieel verslag 2014. De penningmeester heeft een het boekjaar 2014 afgesloten. Een financiële 
rapportage is aan de leden verzonden en wordt met enkele aanpassingen uit mails en ingebracht tijdens 
de vergadering, goedgekeurd.  

 
 
 
 
b. 

De inkomsten en uitgaven worden onderverdeeld in 3 afzonderlijke projecten nl. Algemene hulp, Project 
Sinchu Nursery school en Sutusinjang Lower Basic school. Voor de projecten Old Yundum, Sinchu Nursery 
school en Sutusinjang zullen ook komend jaar weer € 300 gereserveerd worden voor onderhoud zoals 
afgesproken in de vergadering van 2014. 
Jaarverslag 2014 wordt na aanpassing met de opmerkingen uit al ontvangen mail en uit de vergadering, 
goedgekeurd. Het jaarverslag zal samen met een financieel verslag naar de sponsoren St. 
Ziekenfondsbode, Sandmere Holding en Mundo Crastino Meliori worden gezonden. Aan de overige 
donateurs zal het jaarverslag als nieuwsbrief worden gemaild. Zij kunnen de overige stukken op de 
website terugvinden.  

6 Voorstel controle en financiële jaarstukken uit handen te geven 

De penningmeester stelt voor om van het aanbod van Membantu Holding B.V. gebruik te maken. Zij willen 
bijwijzen van “ondersteuning goede doelen”, kosteloos onze administratie uitwerken. De vergadering gaat hier 
unaniem mee akkoord. 

7 Meerjarenbeleidsplan 2015-2017 

Ook hierop zijn meerdere reacties per mail ontvangen. Met deze aanpassingen wordt het meerjarenbeleidsplan 
goedgekeurd en ook deze zal door de voorzitter op de website geplaatst worden. 
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8 Project 2015 incl. begroting 

Het bestuur doet verslag van hun bezoek aan de revalidatiekliniek in Banjul en het gebrek daar aan 
goed oefenmateriaal, terwijl er wel de nodige vakkennis aanwezig is bij het revalidatiepersoneel 
onder deskundige leiding van professor Dr. Samba Bah. Het voorstel vanuit het bestuur is dan ook 
om als project 2015 te kiezen voor de revalidatie. Omdat € 3.000 sponsorgeld gelabeld is, zal er 
tevens uitvoering worden gegeven aan Project Sinchu- mothergarden en speeltuin. De begroting 
van deze projecten en de overige ontwikkelingshulp, incl. reservering voor onderhoud van de 3 
scholen, wordt door de vergadering goedgekeurd en de uitvoering gemandateerd aan het bestuur. 

 

9 Fondsenwerving 

6.1 Er zijn diverse afwijzingen op de sponsoraanvragen van 2014, maar ook meerdere grote en kleine 
donaties binnengekomen. Zoals al bij de ingekomen stukken is aangegeven zijn er van 3 grote sponsoren 
positieve reacties. Van 2 sponsoren kwam de bijdrage dusdanig laat in 2014, dat wordt geadviseerd om 
pas medio 3

e
 kwartaal 2015 de fondsen en stichtingen aan te schrijven om een bijdrage te doen voor het 

dan nieuw te bepalen project 2016 en verder.  

10 Te ondernemen acties om geld te genereren 

a. 
 
b. 

In-Flow heeft wederom aangeboden om per deelnemer aan de yogaweekenden in de Ardennen, € 10 te 
doneren aan onze vereniging. Van het weekend in januari is € 60 ontvangen. 
Voor de Lentemarkt Montfoort 2015 heeft de voorzitter wederom een standplaats gereserveerd. Tijdens 
de bezoeken aan Gambia in 2014 werden er artikelen vanuit Gambia meegebracht om te verkopen. Er 
wordt voorgesteld om dit jaar geen voorjaarsplantjes te verkopen, om zo meer tijd aan bezoekers te 
kunnen besteden om uitleg te geven over onze vereniging en de projecten in Gambia. Het bestuur zal 
hiervoor weer enkele fotoboeken ed. maken en meenemen naar de kraam. 

 
 
 
 
c. 

T.z.t. zal worden bekeken of er ook weer aan de zomer\evenementenmarkt in augustus in Montfoort kan 
worden deelgenomen, dit hangt deels af van een eventuele verhuizing van de voorzitter en 
penningmeester. Er zal door het bestuur worden bekeken of deelname met een kraam aan 
evenementen in Zwolle en of Woerden mogelijk zijn. 
Een sponsordiner in oktober bleek een enorm succes. De combinatie met een project op Bali is door het 
bestuur als minder prettig ervaren. Voor 2015 zal samen met Nico van Asdonck worden besproken 

d. In 2014 is met succes deelgenomen aan de gecombineerde burendag/kunstroute 2014. Of hieraan in 
september 2015 kan worden deelgenomen hangt ook van bovenvermelde eventuele verhuizing af. 

e. Door het bestuur zijn wederom kerstkaarten ontworpen en aan alle donateurs ed. verzonden. Ook dit 
jaar heeft dit weer positieve bijdrage van donateurs opgeleverd. 

11 Wat verder ter tafel komt 

11.1 Er wordt gevraagd of er nog veel boeken en lesmateriaal (Nederlandstalig) in de garage van de voorzitter 
staat. Dit is niet het geval omdat deze spullen naar Yopa (kerkelijke jeugdvereniging in Montfoort) is 
gegaan om rond Sint en kerst aan minderbedeelde gezinnen te kunnen uitdelen. 

11.2 
 

Het door de Scala uit Leerdam geschonken gereedschap heeft vrijwel allemaal een goede bestemming in 
Gambia gevonden. Het nog aanwezige restje zal aan de gehandicapten werkplaats worden verzonden. 

11.3 Het restant aan gipsverband (4 pallets) wat opgeslagen staat in een loods in Woerden, gaat zaterdag 7 
maart met een kleine vrachtauto van Snel Transporten naar de container in Rossum. 

11.4 Vanuit Gambia is er een verzoek om verpleeguniformen binnengekomen. Het bestuur zal vragen 
uitzetten naar Lips en andere leveranciers, maar ook bij zorginstellingen (welke bv fuseren of id.). 

11.5 Met Werkgroep Urgenta is in 2014 de samenwerking weer op succesvolle en prettige wijze voortgezet. 
11.6 Het bestuur laat weten dat zij geen mogelijkheid zien om in dit voorjaar naar Gambia te gaan. Mogelijk 

gaan zij in september-oktober. 
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12 Sluiting 

Datum volgende vergadering zal begin 2016 worden bepaald. De voorzitter sluit de vergadering en wenst de 
aanwezigen een goede reis terug naar huis. 
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