
 

 

Vereniging Geef Gambia een betere toekomst 

Notulen 

25 november 2019 

Aanwezig: Voorzitter: F, secretaris: G., penningmeester: J.,  

leden: D. en C. 

I. Opening 

Voorzitter F. opende de algemene vergadering van de vereniging Geef Gambia een betere toekomst 

te Woerden op Datum 14.00uur. 

Voorwoord van de voorzitter: 

Gedurende het jaar hebben we als bestuur regelmatig informeel met elkaar gesproken over de 

lopende zaken in Gambia. In deze notulen zijn de diverse punten meegenomen. 

II. Mededeling en agenda 

a) Tijdens het bezoek in mei is het project van het verhogen van de muur in Tawuto afgerond en 

zijn de foto’s daarvan verstuurd naar Stichting Scholenplan. Zij hebben dit project volledig 

gefinancierd. 

b) Containers met hulpgoederen (maart en juli) zijn in Gambia aangekomen. Onze coördinator 

M. neemt de spullen namens ons in ontvangst. J. en F. hebben de dozen verdeeld tijdens hun 

bezoek in mei aan Gambia. Er staan nog ongeveer 7 dozen gereed voor verzending, dit zal 

mogelijk begin december worden verzonden. 

c) In het voorjaar deelgenomen aan de hardloopwedstrijd (Gerhard)van de Warmlopers aan de 

WesterHolte Run. Cees en Fred hebben panenkoeken en appeltaartjes gebakken, de opbrengst 

bleef jammer genoeg achter door de weersomstandigheden. 

d) In juni de grote halve marathon van Zwolle, Gerhard en Debbie hebben meegelopen met de 

Warmlopers, Geke en Fred hebben bananen staan uitdelen aan de warmlopers. In het 

voortraject heeft Gerhard enorm veel promotie werk gedaan om sponsoren aan ons te binden. 

e) Eind juni de grote presentatie voor de verschillende doelen van de Warmlopers. Vanuit de 

sponsorloop is voor de twee project in Gambia 11391 euro opgehaald! Dat betekend voor 

Geef Gambia een betere toekomst 5695 euro voor de toiletten renovatie op de School in 

Sutusinjang 

f) Er is een samenwerking project geweest met Stichting4Gambia voor het project in Sittanunku 

en met de stichting Lamin schooltje voor meubilair bij dog Island (noord-Gambia). Nico en 

Fred hebben Indische gekookt voor het fietsproject in Gambia 

Op de agenda zijn geen aanmerkingen of wijzigingen. 



 

 

III. Goedkeuring notulen van laatste vergadering 

Het verslag van de ALV van 17 november 2018 was reeds in een informeel overleg door het 

bestuur besproken en goedgekeurd ten behoeve van publicatie op de website bij de jaarstukken 

2018. 

IV. Ingekomen stukken 

Dit hebben weer opgenomen daar het gelabelde bedrag is blijven staat voor de projecten in 

Sutusinjang. 

a) Brief 5-7-2018 Mundo Crastino Meliori; toezegging gelabelde gift 

b) Brief 13-7-2018 Stichting Ziekenfondsbode: toezegging gift 

V. Goedkeuring jaarstukken 2018 

Het Financieel verslag 2018 en Jaarverslag 2018 waren reeds in een informeel overleg door het 

bestuur besproken en goedgekeurd ten behoeve van publicatie op de website bij de jaarstukken 

2018. 

VI. Verslag penningmeester - financiële stand van zaken 

• Op de bank voor de diverse projecten op dit moment € 4500. 

• Op de bank voor renovatie toiletten Sutusinjang € 5697 vanuit de Warmlopers 

• Contanten in kas € 440, of wel 22900 GMD 

• Contanten in kas NL € 165 

VII. Projectreis juni 2018, 2 bestuursleden 

a) Van de reis in mei 2018 is verslag gedaan via de facebook pagina en op de website. De 

voorzitter geeft nog een beknopt verslag. 

 

VIII. In januari 2020 vertrekken weer 4 leden naar Gambia.  

• Er is een begroting gemaakt, deze wordt door de vergadering goedgekeurd. 

• Ook wordt een concept werkschema getoond, ook deze wordt goedgekeurd en zal 

verder door F. worden uitgewerkt. 

• Cees en Fred zullen daar samen met de aannemer Anton om de werkzaamheden 

afronden 

IX. Meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020 

Tijdens de volgende jaar vergadering in 2020 gaan we een nieuwe meerjarenbeleidsplan schrijven 

voor de toekomst. 

X. Wat verder ter tafel komt 

XI. Sluiting 



 

 

Verder niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter de aanwezige voor hun inbreng en sluit 

de vergadering. 


