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Notulen 
Algemene ledenvergadering  

Vereniging geef Gambia een betere toekomst 
 

Datum: 26 februari 2016  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 16 maart 2015 
4 Ingekomen stukken 
5 Goedkeuring jaarstukken (indien aanwezig) 

a. Financieel verslag 2015 
b. Jaarverslag 2015 
c. Toelichting van de penningmeester 

6 Projectreis Fred en Joke maart 2016  
a. Planning  
b. Financiële randvoorwaarden 

7 Meerjarenbeleidsplan 2015-2017 
8 Project 2016/2017 incl. projectbegroting 
9 Fondsenwerving 
10 Te ondernemen acties om geld te generen 

a. Yogaweekenden In-Flow 
b. Lente- en evenementenmarkten 
c. Burendag-kunstroute Linschoten 

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 4e kwartaal 2015 wederom een grote donaties is 
binnengekomen. Een bevriend echtpaar heeft een gift van € 2.700 voor alle schoolprojecten gedoneerd. Dit 
is tijdens het bezoek aan Gambia in november voor een deel direct besteed aan schoolmaterialen voor alle 
3 de scholen. Tevens kon met deze gift in december de opdracht worden verleend voor het aanbrengen van 
een dak op de nieuwe lokalen van de Sinchu School. Ook zijn er weer veel particuliere donaties ontvangen, 
naast de vaste donaties van de bestuursleden. 
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• Er is een lidmaatschap aangegaan met de Verenigde Stichtingen Gambia. Deze vereniging komt geheel 
tegemoet aan onze doelstelling om zoveel mogelijk de samenwerking te zoeken met andere verenigingen 
en stichtingen welke actief zijn in Gambia- voor Gambia.  

• Door actief werven binnen zijn netwerk, heeft Henk Jansen ons in contact gebracht met Hendri Veurink van 
Takii Europe BV. Zij zijn gespecialiseerd in tuin- en groentezaden en willen onze schooltuinprojecten 
steunen door levering van zaden geschikt voor de teelt in Gambia. 
 

Lopende de vergadering worden door de aanwezigen enkele punten aan de agenda toegevoegd. 

3 Notulen van de vorige vergadering  

N.a.v. de notulen van 4 maart 2015 
11.1 Gedoneerd speelgoed ed. welke niet geschikt werd bevonden voor verzending en gebruik in 

Gambia is wederom naar Stichting Yopa in Montfoort gegaan. Zij verdelen het onder 
minderbedeelde gezinnen o.a. in samenspraak met Vluchtelingenwerk Nederland. 

11.3 Het restant gipsmateriaal en revalidatie materiaal is in maart inderdaad verzonden. De huur voor 
het vrachtwagenbusje en de containerkosten hebben bijna € 900 bedragen. Door de vergadering 
wordt besloten in het vervolg niet meer zulke grote partijen aan te nemen, omdat dit een te 
grote aanslag op onze financiële middelen is. 

11.4 Het is helaas niet gelukt om aan de gevraagde verpleeguniformen te komen. 
De notulen worden zonder verdere op- en aanmerkingen goedgekeurd. 

4 Ingekomen stukken  

Onderwerp Auteur/inbrenger Eventuele actie 

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

Email Bankingtools 31 december 2015: Zij brengen ons op de hoogte dat in 
de week voor Kerst hackers op de server van 
MijnBanking Tools hebben ingebroken. 

Email Takii Europe B.V. 14 januari 2016: Takii Seedaid. Zie bij mededelingen. 

Email St. Gambia Speelt Mee Door een extreem vrije val van de euro in november 
2015 is de stichting genoodzaakt de prijs van de 
speeltuin te verhogen. 

5 Goedkeuring jaarstukken 2015 

a.  Financieel verslag 2015. De penningmeester moet helaas mededelen dat door hacking bij MijnBanking 
Tools de boekhouding van het 3e en 4e kwartaal verloren is gegaan. Dit is in een Excel programma 
opnieuw ingevoerd, maar daardoor verlaat naar het administratiekantoor van Finovion gegaan. Afgelopen 
middag bleek bij navraag dat de jaarstukken mede daarom, nog niet gereed zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
b. 

Voor de projecten Old Yundum, Sinchu Nursery school en Sutusinjang zal ook komend jaar weer € 300 
gereserveerd worden voor onderhoud zoals afgesproken in de vergadering van 2014. Echter wordt voor 
zowel de Old Yundum, als ook voor Sutusinjang door de vergadering erop aangedrongen dat bij controle 
in maart 2016 de scholen blijk dienen te geven van zuinig en verantwoord gebruik van de kleuterlokalen 
en het beschikbaar gestelde meubilair. Zo niet, dan zal onze steun aan deze scholen worden stopgezet. In 
een extra vergadering in april zal de ALV hierover beslissen. Tevens zullen dan de jaarstukken worden 
besproken voor goedkeuring.  
Ook het jaarverslag 2015 kan pas na ontvangst van de financiële jaarstukken door de voorzitter in concept 
worden uitgewerkt, met gebruikmaking van de nieuwsbrieven 2015. Ook deze zullen in de extra 
vergadering worden besproken. 
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6 Projectreis Fred en Joke maart 2016 

a. Planning  
De eerste week zal vooral bestaan uit het verspreiden van de inmiddels aangekomen hulpmaterialen per 
zeecontainer en meegebracht tijdens de reis. Er zal hiervoor een bezoek gebracht gaan worden aan de 3 
scholen verdeeld over het land, de geboortekliniek van Marie Joof in Brufut, de gehandicapten werkplaats 
en de revalidatiekliniek in Banjul. Tevens zal er weer overleg gevoerd gaan worden met de coördinator 
Marloes Kok. Ook wordt Jelibah in Tanji bezocht om weer een kleine terugbetaling van het gegeven 
microkrediet te innen. 
De tweede week zal voornamelijk gevuld worden bij de Sinchu school, voor de plaatsing van de speeltuin 
en het verder opzetten van de schooltuin. Ook zal, indien de nieuwe klaslokalen zover gereed zijn, 
besproken worden of de vloeren, veranda’s en het betegelen van de nieuwe klaslokalen uitgevoerd zal 
gaan worden.  

b. Financiële randvoorwaarden 
De vergadering geeft financieel akkoord voor de volgende uitgaven: 

Projectreis maart 2016 

Speeltuin  Reeds betaald  € 1.440,14 

School- lesmateriaal  €        150,00    

Herstel- onderhoudswerkzaamheden €          50,00    

Waterkosten Sinchu €          50,00    

Tuinmaterialen €          50,00    

Subtotaal €        300,00    

Eventueel tegelvloer nieuwe lokalen Sinchu €     1.200,00    

Totaalbudget maart 2016 €     1.500,00    
 

Als extra opmerking wordt door de vergadering meegegeven streng toe te zien op onkostenvergoeding- 
coördinatiekosten Marloes. De sterk schommelende wisselkoers blijft een terugkerende risicofactor bij het 
aangaan van opdrachten, offertes en daardoor uitvoering projecten.  

7 Meerjarenbeleidsplan 2015-2017 

Meerjarenbeleidsplan blijft onveranderd goedgekeurd. Zodra de financiële stukken ontvangen zijn, zal er door 
Gerhard een analyse worden gemaakt en hieruit zal eventueel een financiële bijsturing plaatsvinden. 

8 Project 2016 en verder 

In de volgende vergadering zal een beslissing worden genomen welke projecten er voor 2016 verder zullen 
worden opgepakt. Dit kan bv het betegelen van de oudere klaslokalen van Sinchu zijn. 

9 Fondsenwerving 

Er zijn in 2015 en de eerste maand van 2016 meerdere grote en kleine donaties binnengekomen, zoals al 
bij de mededelingen is aangegeven. Voor 2016 zullen de fondsen en stichtingen aan worden geschreven 
om een bijdrage te doen voor het in april nieuw te bepalen project 2016 en verder.  

10 Te ondernemen acties om geld te genereren 

a. 
 
 

In-Flow heeft in 2015 per deelnemer aan de 2 yogaweekenden in de Ardennen, € 10 gedoneerd aan onze 
vereniging. Van het weekend in januari 2016 is ook al een donatie ontvangen. Door Debbie haar 
zwangerschap zal er dit jaar geen workshop meer gegeven worden. 
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b. 
 
 
 
 
 
 
 
c. 

De Lentemarkt en evenementenmarkten in Montfoort 2015. De lentemarkt heeft weinig tot geen 
nieuwe donaties gegenereerd. Ook was de omzet van Gambia producten minimaal. Tijdens de 
evenementenmarkt zijn wel met enorme inspanning van het bestuur veel bolchrysanten verkocht. 
Omdat deze grotendeels door Olijfje het Groene hart waren geschonken, was er wel een mooie 
opbrengst. Er wordt besloten niet meer voor deze evenementen in te schrijven om de reden dat de 
voorzitter en penningmeester dan mogelijk verhuisd zullen zijn naar een andere gemeente. Er zal door 
het bestuur worden bekeken of deelname met een kraam aan evenementen in Zwolle en/of Woerden 
mogelijkheden kunnen bieden. 
Een sponsordiner in oktober 2015 is door omstandigheden afgeblazen. Of er voor 2016 iets degelijks kan 
worden georganiseerd, zal in de loop van het jaar moeten blijken. 

d. In 2015 is met succes deelgenomen aan de gecombineerde burendag/kunstroute 2015. Of hieraan in 
september 2016 kan worden deelgenomen hangt ook van een eventuele verhuizing van de voorzitter en 
penningmeester af. 

e. Door het bestuur zijn in 2015 geen kerstkaarten meer ontworpen en aan donateurs ed. verzonden, 
daarvoor in de plaats is de Nieuwbrief in december verspreid. In november zal het bestuur een beslissing 
nemen waarvoor in 2016 zal worden gekozen. 

11 Wat verder ter tafel komt 

 Er zijn geen extra opmerkingen of vragen vanuit de vergadering. 

12 Sluiting 

Datum volgende vergadering 10 april 2016 in Zwolle.  
De voorzitter sluit de vergadering en wenst de aanwezigen een goede reis terug naar huis. 
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