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Notulen 
Algemene ledenvergadering  

Vereniging geef Gambia een betere toekomst 
 

Datum: 10 april 2016  Locatie: Woudenberg 

 

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 26-02-2016 
4 Ingekomen stukken - email 
5 Projectreis Fred en Joke maart 2016  

a. Planning  
b. Financiële randvoorwaarden 

6 Reisverslag projectreis maart van Joke en Fred 
a) Project Sinchu Alhegie financiële verantwoording 
b) Administratie Q1 

7 Project 2016 
8 Wat verder ter tafel komt 
9 Sluiting 

1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

2 Mededelingen en agenda 

1. De voorzitter meldt dat de verslagbrief voor de Ziekenfondsbode vrijwel klaar is. Deze dient met een 
fotoverslag en een financiële verantwoording gecompleteerd te worden en verzonden. Brief correctie 
2016-2017 Sutusinjang muur rond speeltuin wordt door de school geregeld (Amerikaanse sponsor). 

2. Hetty Zweers zal uit de naam van onze vereniging hulpgoederen verzamelen en verzenden naar 
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 26-02-2016 
2.3  Naar Takii zal door de voorzitter een fotoverslag van de overhandigde zadenmonsters en de 

schooltuinen worden gezonden. 
De notulen worden zonder verdere op- en aanmerkingen goedgekeurd. 

http://www.tuxx.nl/


http://www.tuxx.nl/ 

160410 Notulen Alv Geef Gambia een betere 
toekomst (goedgekeurd vergadering 3-3-
2017) 

Pagina 2 van 3 

 

4 Ingekomen stukken - email 

Onderwerp Auteur/inbrenger Eventuele actie 

Tegelwerk SA Marloes Van Marloes een mail met financieel uitverslag en foto’s 
ontvangen. Er dient nog een kleine nabetaling plaats te 
vinden i.v.m. stucwerk nieuwe lokalen. 

Deuren en 
kozijnen SA 

Supervisor-Head 
master SA, mevrouw 
Fatou Jamet   

Deuren en kozijnen, het bestuur is in onderhandeling 
over de prijs. Planning om voor het einde van het 
schooljaar het gebouw gereed zal zijn. De tafels-stoelen 
zullen na verwacht, vanuit Old Yundum worden 
ingebracht. 

5 Goedkeuring jaarstukken 2015 

a) Financieel verslag 2015. De jaarstukken zijn door de leden bestudeerd en laten geen 
omissie zien. De accountant Finovion heeft ook geen op- en of aanmerkingen op de 
geleverde financiële stukken. 
Op pagina 8 – Toelichting op de jaarrekening dienen nog enkele wijzigingen en 
aanvullingen door Finovion te worden gedaan vanuit de statuten van onze vereniging. 
De voorzitter zal deze nog deze week aan de accountant doorsturen. 
Daarmee worden de jaarrekening en toelichting op de jaarrekening door de 
vergadering goedgekeurd. De voorzitter zal een PDF versie op de website plaatsen. 

b) Jaarverslag 2015. Het jaarverslag is door de leden bestudeerd. Op- en aanmerkingen 
zijn door de voorzitter verwerkt. Zoals het stuk nu voorligt, wordt het door de 
vergadering goedgekeurd en zal ook in PDF op de website worden geplaatst. 

6 Reisverslag projectreis Fred en Joke maart 2016 

a) Fred en Joke hebben op Facebook vrijwel dagelijks verslag gedaan van de werkzaamheden in Gambia. 
De sterk schommelende wisselkoers is, zoals verwacht, een terugkerende risicofactor gebleken. Bij het 
aangaan van opdrachten, offertes en daardoor uitvoering projecten is door de lage koers tijdens ons 
verblijf zeker een negatief gat in de begroting geslagen van 8%.  
Rekenen we gemiddeld op een koers van € 1-GMD 50, hadden we nu te maken met een koers van € 1 – 
GMD 46 

Financieel verslag Projectreis maart 2016 

Speeltuin incl. opleveringskosten € 1.440,14 

School- lesmateriaal   

Herstel- onderhoudswerkzaamheden   

Waterkosten Sinchu    

Tuinmaterialen   

Stucwerk nieuwe lokalen Sinchu   

Tegelvloer nieuwe lokalen Sinchu   

Totaal maart 2016   
 

b) Administratie Q1. Om het voor de accountant eenvoudiger te maken, heeft de penningmeester 
afgesproken om de financiële stukken reeds te voorzien van de kostenplaatsnummering zoals met hem 
overeengekomen. De stukken van het 1e kwartaal zijn naar de accountant verzonden en verwerkt. 
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7 Project 2016 en verder 

1. Door de vergadering wordt besloten, op advies van de voorzitter, om te stoppen met het project Old 
Yundum. De samenwerking is een te eenzijdige actie, met weinig of geen inbreng van de school. 

2. Door de leden wordt voorgesteld om bij het project Sinchu Alhegie bij de uitvoering van een keuken 
voor de school, onderzoek te doen naar duurzaam koken. Gerhard zal hiervoor binnen zijn netwerk 
ideeën proberen binnen te halen. 

3. Debbie wil n.a.v. het bovengenoemde ICS aanschrijven. Deze organisatie verzorgd voedsel-rijst voor 
scholen in derde wereld landen.  

4. We hebben voor de projectlijst van de komende jaren opnieuw veel donaties nodig en gaan daarvoor 
graag met u persoonlijk het gesprek aan. 

Projectlijst 2016 en verder: 

Hulpgoederen Kosten geraamd voor aanschaf en vervoer (container-verzendkosten)  € 1.300,00 

Sinchu Kosten tegelwerk van de vier andere lokalen incl. onderwijskamer                       € 2.500,00 

             Kosten schilderwerk van de 2 nieuwe twee nieuwe lokalen                                    €    800,00 

             Kosten aanbouw en inrichting keuken                                                                         € 4.000,00 

             Kosten directe ondersteuning onderhoud, lesmateriaal en de tuin               €    500,00 

Sutusinjang Kosten directe ondersteuning onderhoud, lesmateriaal en de tuin               €    500,00 

                      Kosten voor 2017 2018 speeltuin                                                                         € 1.500,00 

Stappenplan projecten: 
Start  
Q 2 2016:  

Informatie vergaren om duurzaam te kunnen koken in Gambia en te kijken naar een oplossing hiervoor. 
Op stellen van de begroting van de nieuwe keuken. 
Opstellen begroting en fondsen werven om deze begrotingen sluitend te krijgen. 

Q3 2016: 
Besluiten nemen betreffende schilderwerk en de bouw van de keuken 

Q4 2016 en of Q1 2017: 
Bezoek aan Gambia door het bestuur (op eigen kosten) om te coördineren, te controleren en zo nodig 
direct mee te helpen aan het project.  
Status bespreken met de Sutusinjang school betreffende de speeltuin 

Q1 2017:  
Projecten, controleren, evalueren en verslag uitbrengen aan de diverse fondsen en sponsoren. Mocht 
blijken dat de Sutusinjang school de muur heeft kunnen realiseren dan de offerte aanvraag voor de 
speeltuin in gang zetten. 

Q2 - Q3 2017: 
` Oplevering van de keuken bij de Sinchu school 
Q4 2017:  
 Bezoek aan Gambia voor de diverse projecten en afronding van projecten 

 

8 Wat verder ter tafel komt 

1. Debbie wil in haar netwerk (Yoga) navragen of er nog (deels)kraampakketten onder de cursisten 
aanwezig zijn voor de geboorteklinieken van Marie Joof. 

2. Rotary Challenge Ondersteun Gambia 2017. De voorzitter heeft in maart enkele deelnemers aan 
de Challenge 2016 gesproken en wil graag onderzoeken of deelname door Gerhard en hemzelf in 
november 2017 haalbaar is. 

9 Sluiting 

Datum volgende vergadering 5 maart 2017 in Zwolle of eerder indien een van de leden hierom verzoekt.  
De voorzitter sluit de vergadering en wenst de aanwezigen een goede reis terug naar huis. 
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