- Voor persoonlijke contacten met mensen in opkomende landen -

Jaarverslag 2017 Vereniging Wederzijds.
In dit verslag leest u een uiteenzetting van het bestuur over het jaar 2017.
Leden-bijeenkomsten.
•

Zaterdag 1 april 2017 woonden 24 personen de voorjaarsbijeenkomst (algemene ledenvergadering) bij, in Zalen- en activiteitencentrum de Kargadoor te Utrecht. Deze bijeenkomst
begonnen we met een lezing van gastspreker Jeroen Overweel; met de titel `Inclusie van mondiaal
belang, uit de schaduw’. De heer Overweel, werkzaam bij MCNV (Medisch Comité Nederland
Vietnam), werkte vorig jaar mee aan de afronding van de projecten van de Transition in the East
Alliance (TEA-project), een samenwerkingsverband van drie Nederlandse organisaties in Vietnam,
Laos, Sri Lanka, Tadzjikistan en Georgië. In het kader hiervan vertelde hij over inclusie (insluiting in
de samenleving van achtergestelde groepen). Voor een verslag van deze lezing klik op de link:
http://wederzijds.org/wp-content/uploads/Wederzijds-lezing-Jeroen-Overweel.pdf
De notulen van de vorige ALV d.d. 09-04-2016, de jaarstukken van 2016 en de begroting 2017
werden goedgekeurd. Marianne Kok trad af als algemeen bestuurslid. Marianne heeft 9 jaar in het
bestuur gezeten.

•

De najaarsbijeenkomst vond plaats op zaterdag 11 november 2017. De bijeenkomst werd door 36
personen bezocht. Een panel van gastsprekers sprak over Tanzania; dat deze bijeenkomst centraal
stond. Els en Robbert de Quant van Doopsgezind WereldWerk openden. Robbert gaf een inleidende
lezing met als titel: “Waarom blijft Afrika achter?” Els ging verder met een presentatie over de
projecten in Tanzania en het werk in een ziekenhuis. Johan Rietberg, bestuurslid van Stichting
Karibu-Tanzania, sprak over ontwikkelingsprojecten in Tanzania waar de stichting bij betrokken is.
Vera Boon deed vrijwilligerswerk in Tanzania voor Stichting VSO Nederland en vertelde over wat
VSO doet en over haar ervaringen als teacher-trainer op 5 basisscholen rond Kamachumu, regio
Kagera aan de westkant van het Victoriameer.

Uit het bestuur.
• In 2017 werd er vergaderd bij de bestuursleden thuis, deze vonden plaats op:
10 januari, 7 maart, 21 maart, 9 mei, 27 juni, 5 september en 3 oktober.
• Het bestuur wordt gevormd door Gert-Jan van Jaarsveld (voorzitter), Cor van Zelst (waarnemend
secretaris) en Martien van den Bosch (penningmeester).
• Het ledental is in 2017 afgenomen: 67 leden. Er zijn dit jaar 2 nieuwe leden bijgekomen, 5 leden
hebben hun lidmaatschap opgezegd en 2 leden zijn overleden.
Verenigingszaken.
• In 2017 waren er geen groepsreizen. Wel werden de voorbereidingen getroffen voor een reis naar
India (gepland voor februari 2018) en een reis naar Tanzania (gepland voor augustus 2018). De reis
naar India zal weer onder leiding van Piet Kruizinga gaan. Voor de groepsreis naar Tanzania is een
nieuwe reisleider gezocht; deze reis zal onder leiding van Marin Ritmeijer gaan.
• Het onderhouden en actualiseren van de website (www.wederzijds.org) is ook dit jaar weer gedaan
door Cor van Zelst in samenwerking met diens zoon Luite.
• In september 2017 verschenen 2 contactbladen; in maart nummer 68 en in december nummer 69.
• Maandag 10 juli 2017 was een bijzondere dag. In Montfoort kreeg een oud jaagpad langs de
Hollandse IJssel de naam `Jan Glissenaarpad’ en werd de straatnaam onthuld in het bijzijn van de
familie Glissenaar en een grote groep geïnteresseerden.

Gert-Jan van Jaarsveld (Voorzitter).
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