- Voor persoonlijke contacten met mensen in opkomende landen -

Vereniging Wederzijds
Notulen van de Algemene LedenVergadering van de vereniging
Wederzijds te Kargadoor - Utrecht d.d. zaterdag 7 april 2018.
1). Opening. De zaal wordt om 13:00 uur in orde gemaakt. Er is koffie en thee vanaf 13:15 uur.
• 13h.30 opent Gert-Jan de bijeenkomst en heet iedereen hartelijk welkom.
• Er zijn 21 aanwezigen (zie de presentielijst) en 2 gastsprekers (er zijn 14 afmeldingen).
2. Bestuursmededelingen.
• Ter vergadering wordt het programma (de agenda) doorgenomen en akkoord bevonden.
3). Algemene LedenVergadering – jaarverslag 2017.
• Bij binnenkomst heeft men de notulen, het jaarverslag en het financieel jaarverslag met
begroting ontvangen en kunnen doorlezen. Dit was ter voorbereiding ook via onze website
mogelijk.
3.1). Notulen vorige ALV d.d. 01-04-2017.
• Gert-Jan neemt de notulen van de vorige algemene ledenvergadering door.
• De notulen worden, als een trouwe weergave, akkoord bevonden.
3.2). Jaarverslag 2017.
• Gert-Jan geeft een korte toelichting op het jaarverslag 2017 en bespreekt de high lights.
3.3). Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018 door Martien van den Bosch.
• Martien van den Bosch heeft de jaarrekening opgesteld, welke ook te zien is op het
projectiescherm. Martien geeft een toelichting op de financiële stukken (balans en v&w) en
tevens een toelichting op de begroting (begroot en werkelijk).
• In 2017 had de vereniging een nadelig saldo van € 385,00 (de kosten € 2.001,00 minus de
baten € 1.616,00). Het eigen vermogen per 31-12-2017 is € 10.355,00.
• Op de begroting voor 2018 is een tekort van € 700,00 ingecalculeerd (de kosten € 1.940,00
minus de baten € 1.240,00). Het tekort zal ten koste gaan van het eigen vermogen. De
leden gaan hiermee akkoord.
3.4). Verslag van de kascontrole-commissie / verkiezing leden kascontrole-commissie.
• De leden van de kascontrole-commissie Bert Stoel en Ina du Pont waren beide helaas
verhinderd. Bert Nederbragt en Riekje Roda zijn bereid gevonden om de werkzaamheden
voor de kascontrole waar te nemen. Riekje bracht verslag uit van de bevindingen en
meldde dat er geen op- of aanmerkingen zijn en de administratie in orde bevonden is.
• Bert Stoel en Ina du Pont zal worden gevraagd om de kascontrole over het boekjaar 2018
te doen (herkansing!).
• De leden gaan met applaus akkoord met de financiële stukken. Martien wordt bedankt voor
zijn werk.
3.5). Bestuursverkiezing.
• Er zijn geen bestuurswisselingen. Er zijn 2-3 vacatures vacant; iemand die zin heeft om
zich bij Wederzijds aan te sluiten en tijd heeft om de vereniging te ondersteunen bij de
bestuursactiviteiten, is van harte welkom.
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4). Presentatie Indiareis.
• Piet Kruinzinga (reisleider) en Aly Hoogland verzorgden een presentatie over de Indiareis
van februari 2018. Piet verzorgde de reisleiding en is met 5 dames op rondreis gegaan
door India, waar ze in 4 weken tijd 7 projecten bezochten.
• Piet is voornemens in 2020 weer een groepsreis naar India te organiseren.
5). Pauze. (koffie en thee).
• Na de pauze doet Peter Vernooij het voorstel om de bankzaken van de Rabobank over te
brengen naar de ASN-bank (uit ideëel oogpunt is dit beter passend bij de vereniging).
6). Gastspreker Flip de Haan over `boomkwekerij in gevangenissen in Malawi’.
• Tuinbouwdeskundige Flip de Haan werkte als VSO-vakdeskundige in Malawi. Stichting
VSO Nederland zendt vrijwilligers uit naar ontwikkelingslanden. De heer De Haan werkte in
Malawi voor een overheidsorganisatie, die gevangenen leert hoe ze hun eigen voedsel
kunnen verbouwen (landbouwvoorlichting) o.a. middels het opkweken van zaailingen op de
moeilijk te gebruiken grond van de gevangenis-boerderijen.
Lees meer op: https://www.vso.nl/vakdeskundigen/flip-de-haan-tuinbouwkundige
7). Gastspreker Luella van Turnhout over `projecten in India, Indonesië, Brazilië en Tanzania’.
• Bestuurslid Luella van Turnhout verzorgde een lezing over het werk van stichting Melania
Ontwikkelingssamenwerking. Melania is opgericht in 1921 en richtte zich in het begin met
name op Indonesië. Melania streeft naar een beter bestaan voor vrouwen in
ontwikkelingslanden, en de gemeenschap waarin zij wonen. Melania financiert al bijna 95
jaar kleinschalige projecten van vrouwengroepen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en doet
dat middels microfinanciering en inkomensgenererende projecten van groepen aan de
`onderkant van de samenleving’.
Wim Petersen heeft aantekeningen gemaakt van de lezingen en zal hiervan verslag uitbrengen
aan het bestuur. Aan de hand van de verslagen zullen er publicaties worden opgenomen in het
contactblad en/of artikelen getoond worden op de website van de vereniging.
8). Een blik vooruit (2018 – 2019).
• Wederzijds gaat in augustus 2018 met een groep van 8 reizigers naar Tanzania. De
voorbereidingen zijn in volle gang. Marin Ritmeijer is aangetrokken als nieuwe reisleider, zij
studeert aan de Hoge school voor Toerisme en is bereid de reis te helpen voorbereiden en
de reis te gaan leiden.
• De najaarsbijeenkomst staat gepland voor zaterdag 3 november 2018, ook dan komen we
bijeen in zalencentrum De Kargadoor te Utrecht.
9). Sluiting.
• Rond 16.30 uur sluit Gert-Jan de bijeenkomst af en bedankt iedereen voor zijn / haar komst
en inbreng.
• Tot 17:00 uur is er nog door een aantal leden nagepraat en is de zaal opgeruimd.
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