
 

 

Vereniging Geef Gambia een betere toekomst 

Notulen 

ALV 2020 

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. In verband met de geldende coronaregels, is er dit jaar geen fysieke vergadering 

binnen een gesloten ruimte mogelijk. Grotendeels zijn de vergaderingen digitaal uitgevoerd met 

toestemming van de (bestuurs-)leden. 

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 januari hebben we de geplande verbouwing van de school in 

Sutusinjang in zijn geheel kunnen uitvoeren. Dit was een prachtig project, wat we uit de 

opbrengsten van de Warmlopers hebben kunnen uitvoeren. 

b) Door de omstandigheden hebben we dit jaar meer dozen verzonden naar de diverse mensen in 

Gambia. o.a. Nesta (autokosten), Momodou (Tawuto school) en aan onze coördinatrice. Zij 

verdeelde het naar de verschillende scholen en/ of gezinnen met de hoogste nood. Daarbij 

werden zeker de klinieken niet overgeslagen. Ook hebben we de kinderen van de Tawuto 

school geholpen met extra balen rijst, zodat zij ook een maaltijd op school konden nuttigen. 

III. Goedkeuring notulen van laatste vergadering 

Het verslag van de ALV van 25 november 2019 was reeds in een informeel overleg door het 

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

2019. 

IV. Ingekomen-uitgaande stukken 2020  

Inkomend:  het financieel jaarverslag van de boekhouder 

Uitgaande: projectverslagen aan de diverse sponsoren  

 

  



 

 

V. Goedkeuring jaarstukken 2019 

Het Financieel verslag 2019 en Jaarverslag 2019 waren reeds in een informeel overleg door het 

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

2019. 

VI. Verslag penningmeester - financiële stand van zaken (16 november 2020) 

• Rabobank voor de diverse projecten op dit moment € 3.570,43 

• Rabobank betaalrekening € 99,17 

• Contant in kas € 237,60, of wel 11.803 GMD 

• Contant in kas NL € 0,15 

 

VII. Projectreis januari 2020, 3 bestuursleden en 1 lid 

a) Van de reis in januari 2020 is verslag gedaan via de facebook pagina en op de website. 

b) Ook is er apart verslag gedaan aan de Warmlopers, daar zij het project hadden ondersteund. 

 

VIII. In 2021 vertrekken 4 (bestuurs-)leden naar Gambia.  

• Er is geen nog begroting en datum vastgesteld, vanwege de huidige Covid19 pandemie in 

de wereld 

IX. Meerjarenbeleidsplan 2019 – 2022 

Besproken en op de site geplaatst 

X. Wat verder ter tafel komt 

• Vanuit gambia is er in maart een hulpkreet ontvangen van Nesta Babahcar. Met 

voornamelijk donaties vanuit het bestuur hebben we hem kunnen helpen. 

• Vanuit de Tawutoschool is een dringend verzoek aan ons gedaan. We hebben daarvoor met 

elkaar  besloten om onze coördinator in Gambia schoolmateriaal en balen rijst te kopen en 

aan de school te doneren. 

• Tijdens de eerste golf van de Covid19 pandemie, kwam vanuit diverse klinieken in Gambia 

de vraag naar medische mondkapjes, desinfectiemateriaal en medische handschoenen. 

Vanwege de nood, die er ook in Nederland was, hebben we helaas aan deze vraag niet 

kunnen voldoen. Gelukkig heeft de pandemie op dit moment in Gambia nog niet veel 

slachtoffers gemaakt. 

XI. Sluiting 

Verder niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter de aanwezige voor hun inbreng. De 

voorzitter spreekt de hoop uit, dat we in 2021 weer normaal kunnen vergaderen. Hij wenst de 

(bestuurs-)leden gezondheid toe. 


