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Notulen 
Algemene ledenvergadering  

Vereniging geef Gambia een betere toekomst 
 

Datum: 3 maart 2017  Locatie: Zwolle 

 

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 16-04-2016 
4 Ingekomen stukken – email 
5 Goedkeuring jaarstukken  

a) Financieel verslag 2016 
b) Jaarverslag 2016 

6 Projectreis maart wordt mei van Joke en Fred 
a) Project Sinchu Alhegie tegelwerk – besteding vaste donatie VD Poll 
b) Project Sutusinjang speeltuin 
c) Project Tawuto Village pre-school 

7 Meerjarig beleidsplan 2018-2020 
8 Project 2017 en verder 
9 Challenge Rotterdam-Banjul 

a) Benoemen doel van de Challenge 
b) Autokosten 
c) Communicatie – sponsorwerving 
d) Verblijf en -tijd in Gambia 

10 Te ondernemen acties om gelden te genereren 
a) Baksessie Debbie 
b) Visitekaartjes en flyers 

11 Wat verder ter tafel komt 
12 Sluiting 

1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

2 Mededelingen en agenda 

• De voorzitter meldt dat door verhuisproblemen van Fam.de Bruin de geplande projectreis van maart 
wordt verzet naar mei. Bij agendapint 6 zullen de op te starten projecten worden benoemd. 

• Door de aanwezige worden enkele punten aan de agenda toegevoegd, te weten:  
a) Bij agendapunt 6: Project Tawuto Village 
b) Bij agendapunt 10: Visitekaartjes en flyers 
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3 Notulen van de vergadering van 10-04-2017 

In de notulen wordt 2 x agendapunt 8 gebruikt. Nummering dient te worden doorgetrokken. 
N.a.v. de notulen van 10-04-2017 
2.3  Naar Takii zal door de voorzitter een fotoverslag van de overhandigde zadenmonsters en de 

schooltuinen worden gezonden. Dit zal nogmaals gebeuren, het vermoeden bestaat dat de mail 
verzonden vanuit Magic (info@geefvoorgambia.nl) in de spam box terecht is gekomen. Er is 
vanuit hun namelijk niets meer vernomen. Bij agendapunt 9c komen we hierop terug. 

4 Benoemde projecten zijn tijdens en aansluitend aan de projectreis van november 2016 
uitgevoerd. 

5 Ook voor het jaar 2016 weer compliment voor snelheid van de accountant met het bijwerken van 
de rekeningen per kwartaal en vertaling naar jaarstukken. Verder komen we hier bij agendapunt 
5 op terug. 

8.3 Debbie zal alsnog ICS aanschrijven om in aanmerking te komen voor voedsel- rijst voor onze 
schoolprojecten. 

8.4 Sinchu tegelwerk lerarenkamer en overige leslokalen dient door gebrek aan geld nog te worden 
uitgevoerd. Komen we bij agendapunt 6a op terug. 

 Sinchu aanbouw en keuken staan vooralsnog On-hold. Mogelijkheden dienen in mei te worden 
onderzocht of Tawuto school niet meer behoefte heeft aan zo’n voorziening. Gelabelde bijdrage 
van Voeten in aarde voor keukenproject ontvangen.  

 Sutusinjang speeltuin komt bij agendapunt 6b terug. 
Stappenplan projecten 2017 wordt overgenomen onder agendapunt 6 en 8 
De notulen worden zonder verdere op- en aanmerkingen goedgekeurd. 

4 Ingekomen stukken - email 

Onderwerp Auteur/inbrenger Eventuele actie 

5-jarig vaste donatie Johanna en Wim v.d. 
Pol 

Jaarlijks een onderwijsproject aanwijzen waaraan deze 
bijdrage zal worden besteed. In 2017 betegelen oude 
lokalen Sinchu. 
Zij hebben te kennen gegeven, mogelijk een bezoek aan 
onze projecten in Gambia te willen brengen. 

Gelabelde donatie  Voeten in de aarde Donatie voor bouw en inrichting schoolkeuken 

Donatie Mundo Wederom donatie mogen ontvangen, besloten dit aan 
budget speeltuin toe te kennen. 

Extra bijdrage Sinchu Marloes Kok Voor het nieuwe gebouw bij Sinchu heeft zij een extra 
bijdrage gevraagd. 

Foto’s:  

• Waterput Tawuto 

• Sponsorkleding 
verdeling 

• Magazijn-winkel 
gehandicapten 
werkplaats 

Marloes Kok Foto’s zijn of worden gepubliceerd op facebook en of op 
de website 

Geregeld mail of app met 
nieuws over de school 

Fatou (Sinchu) 
Mariama en/of 
Camara (Sutusinjang) 

Hier moet de voorzitter geregeld om vragen, maar zodra 
bericht wordt ontvangen, wordt hierop gereageerd. 
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5 Goedkeuring jaarstukken 2016 

a) Financieel verslag 2016. De jaarstukken zijn door de leden bestudeerd en laten geen 
omissie zien. De binnengekomen vragen van de accountant Finovion zijn door 
voorzitter en penningmeester beantwoord en in het jaarverslag verwerkt. Er een 
onduidelijkheid geconstateerd in “Overige Algemene kosten”. Het gaat hier over het 
afboeken van een oninbaar minikrediet. De penningmeester zal de accountant vragen 
dit te benoemen bij de toelichting en of op een andere wijze te benoemen. 
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 2016. 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 Projectreis mei van Joke en Fred 

a) Project Sinchu Alhegie  
a. Tegelwerk – besteding vaste donatie VD Poll 

Omdat het nieuwe schoolgebouw voortvarend is neergezet en besloten is dit gebouw eerst 
volledig in te richten (tegels en stucwerk), was er geen geld voor tegelwerk in de oudere 
gebouwen. Zien of dit alsnog in mei met donatie Johanna en Wim kan worden uitgevoerd. 

b. Keuken- aanbouw – inrichting 
Er wordt besloten om in mei te zien of de keukenaanbouw bij Sinchu on-hold wordt gezet of dat 
we dit project beter kunnen verplaatsen naar de Tawuto Village pre-school.  

b) Project Sutusinjang speeltuin 
Mocht blijken dat de Sutusinjang school de muur niet kan realiseren dan zien of een kleinere speeltuin 
(schommels en glijbaan) op plein tussen Lower Basic (kantoor deputy) en grote toiletgebouw kan komen. 
Hiervoor de offerte aanvraag in gang zetten en zo mogelijk uitvoeren. Van het overgebleven budget 
kunnen dan mogelijk bij de Tawuto school enkele speeltoestellen. 

c) Project Tawuto Village pre-school 
Deze school staat verder in “de rimboe” en mogelijk is daar een gezonde schoolmaaltijd een grotere 
noodzaak dan bij Sinchu. Met de gelabelde donatie van € 1.000 van “Voeten in de aarde” kunnen we dit 
mogelijk direct al realiseren. En de onder b genoemde speeltoestellen. 

7 Meerjarig beleidsplan 2018-2020 

Er wordt besloten om in de volgende ALV, na afloop Challenge, een nieuw MJBP uit te werken 

8 Project 2017 en verder 

Projectlijst 2017 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 directe ondersteuning onderhoud, lesmateriaal en de tuin               €    500,00 

             On-hold of Tawuto Kosten aanbouw en inrichting keuken en schooltuin                                                                       € 1.000,00 

Tawuto         Kosten directe ondersteuning onderhoud, lesmateriaal en de tuin               €      50,00 

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

                      Kosten voor speeltuin en/of gedeeld met Tawuto                                                                       € 1.500,00 

Totale budget begroting 2017 € 7.350,00 
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Stappenplan projecten: 
Start  
Q1 2017:  

Projecten, controleren, evalueren en verslag uitbrengen aan de diverse fondsen en sponsoren.  
Q2 - Q3 2017: 
 Oplevering van het nieuwe schoolgebouw en tegelwerk oude lokalen bij de Sinchu school 

Zie bij agendapunt 6 
Q4 2017:  
 Bezoek aan Gambia voor de diverse projecten en afronding van projecten 

9 Challenge Rotterdam-Banjul 

a) Benoemen doel van de Challenge 
Faciliteren van schooltuin en keuken. Daarmee een gezonde schoolmaaltijd te kunnen 
aanbieden aan de schoolkinderen. 

b) Auto- en onderhoudskosten 
Vanuit de spaarrekening van de vereniging wordt de auto betaald. Vanuit de gelabelde 
sponsorbijdrage en de opbrengst in Gambia, zal dit worden terugbetaald. De bestuursleden 
zullen elk in hun netwerk proberen om sponsoring hiervoor te genereren en of zelf kleine 
sponsorprojecten op te zetten 

c) Communicatie – sponsorwerving 
Omdat er geregeld geen reactie komt op verzonden mail via info@geefvoorgambia.nl wordt 
besloten om dit mailadres niet meer te gebruiken en een nieuw mailadres aan te maken in 
Gmail. Gerhard pakt dit op. Het nieuwe mailadres wordt: geefvoorgambia@gmail.com  
Gerhard bereid een presentatie voor. Fred zorgt voor de benodigde foto’s, o.a.: Sinchu oud – 
nieuw en Mamodou -Tawuto oud, waterput en toekomst wens. 

d) Verblijf en -duur in Gambia 
Challenge start 19-21 oktober (afhankelijk van automarkt datum in Banjul-Gambia), dan ligt de 
verwachte aankomst tussen 9 en 11 november. De vrouwen vertrekken tussen 27 – 30 oktober 
afhankelijk van opleiding Debbie en allen verwachten tot ongeveer 20 november in Gambia te 
zijn. 
Verblijven in Lemon Creek en zullen vermoedelijk vliegen via Travel Poort – TUI Fly. 

 

10 Te ondernemen acties om gelden te genereren 

a) Baksessie en yoga-mindfulness workshop t.b.v. Challenge, Debbie eventueel met behulp 
Fred. 

b) Fred en Joke hopen in juli, augustus op een evenementenmarkt in Woerden te kunnen 
staan met een Gambia kraam. 

c) Visitekaartjes en flyers 
d) Debbie zal onderzoeken of er professionele visitekaartjes gedrukt kunnen worden, bv 

via Vistaprint.  
e) Fred zal bij Kamer van koophandel de adressen van het bestuur aanpassen incl. het 

nieuwe mailadres. Ook op de sjablonen van brieven, jaarverslag ed. adres en email 
aanpassen. Joke maakt dit in orde. 

f) Er wordt besloten om geen nieuwe flyers meer te laten drukken. Nieuwsbrief regelmatig 
en actueel houden heeft meer prioriteit en belangstelling. April het jaarverslag, medio 
juni, september en/of december nieuwsbrief. 

 

11 Wat verder ter tafel komt en sluiting 

Er zijn verder geen punten ter bespreking. De volgende ALV zal z.s.m. na afloop van de Challenge plaatsvinden of 
zoveel eerder als door 1 van de bestuursleden gewenst. De voorzitter sluit de vergadering. 
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