- 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 1 april 2017.
1). Opening.
• 13h.15 opent Gert-Jan de bijeenkomst en heet iedereen hartelijk welkom.
• Er zijn 24 aanwezigen (zie de presentielijst) en 1 gastsprekers (er zijn 18 afmeldingen).

2. Bestuursmededelingen.
• Ter vergadering wordt het programma (de agenda) doorgenomen en akkoord bevonden.

3). Gastspreker Jeroen Overweel over `Inclusie van mondiaal belang, uit de schaduw’.
• We startten de bijeenkomst met gastspreker Jeroen Overweel, die sinds 1988 werkzaam is
in ontwikkelingssamenwerking, maar ook in de wijken van Amsterdam. In het kader van zijn
wens om 'veldervaring' op te doen woonde en werkte hij in totaal 3 jaar in Indonesië, waarvan
ruim de helft van de tijd in de provincie Papua, het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea.
Jeroen is nu werkzaam bij MCNV (Medisch Comité Nederland Vietnam). Vorig jaar werkte hij
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 vertelt Jeroen over inclusie (insluiting in de
samenleving van achtergestelde groepen), met een uitstap naar Papua, en verbindt hij het
internationale met Nederland. Vorig jaar heeft Nederland eindelijk het VN `Gehandicapten’verdrag geratificeerd, een verdrag dat de rechten van mensen met een beperking waarborgt
(www.wijstaanop.nl). Jeroen vertelde wat hier mondiaal aan vooraf ging.
Voor een verslag van deze lezing klik op de link:
http://wederzijds.org/wp-content/uploads/Wederzijds-lezing-Jeroen-Overweel.pdf

4). Pauze. (koffie en thee).
5). Algemene LedenVergadering – jaarverslag 2016.
• 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.
Notulen vorige ALV d.d. 09-04-2016.
• Gert-Jan neemt de notulen van de vorige algemene ledenvergadering door.
• De notulen worden, als een trouwe weergave, akkoord bevonden.
Jaarverslag 2016.
• Gert-Jan geeft een korte toelichting op het jaarverslag 2016 en bespreekt de high lights.
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Financieel verslag 2016 en begroting 2017 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 2016 had de vereniging een batig saldo van € 49,90 (baten € 1.864,25 minus de kosten
€ 1.814,35) en in 2015 € 679,17. Het eigen vermogen per 31-12-2015 is € 8.513,12. Op de
begroting voor 2017 is een tekort van € 365,00 ingecalculeerd (kosten € 1.660,00 minus de
baten € 1.295,00). Het tekort zal ten koste gaan van het eigen vermogen. De leden gaan
hiermee akkoord.
Verslag van de kascontrole-commissie.
• De kascontrole is uitgevoerd door Peter Vernooij en Bert Stoel. Peter meldde dat er geen
op- of aanmerkingen zijn en de administratie in orde bevonden is. Verder geven ze hun
complimenten voor de heldere verslaglegging. Ina du Pont wordt als nieuw lid van de
kascontrole-commissie gekozen; zij zal samen met Bert Stoel de controle uitvoeren over
het boekjaar 2017. Peter Vernooij wordt bedankt voor zijn werk en neemt afscheid van de
kascontrole-commissie.
• De leden gaan met applaus akkoord met de financiële stukken. Martien wordt bedankt voor
zijn werk.
Bestuursverkiezing.
• Marianne Kok treedt af als algemeen bestuurslid. We nemen afscheid van Marianne als
bestuurslid. Gert-Jan richt een woord van dank aan Marianne, die 9 jaar in het bestuur
heeft gezeten (toegetreden tot het bestuur op 22 maart 2008). De kennismaking van
Marianne met Wederzijds was in 2004 met een reis naar Indonesië. Daarna heeft Marianne
verschillende reizen met Wederzijds naar India gemaakt. Foto’s van ontmoetingen tijdens
deze reizen zijn op het projectiescherm te zien. Marianne ontvangt een bos bloemen en
een cadeaubon voor het theater.
• Het bestuur kampt al enige tijd met een onderbezetting. Er is dringend behoefte aan
nieuwe bestuursleden, er zijn 2-3 vacatures vacant. Momenteel wordt er buiten het eigen
netwerk (ledenbestand) gezocht naar bestuurskandidaten. Iemand die zin heeft om zich bij
Wederzijds aan te sluiten en tijd heeft om te ondersteunen bij de bestuursactiviteiten.
6). Een blik vooruit (2017 – 2018).
• Wederzijdsreis naar India in febr. 2018. Volgend jaar gaan Piet Kruizinga en Aly Hoogland met
een groep naar India. Er kunnen nog een aantal mensen mee. Gert-Jan zal Piet de namen van
geïnteresseerde reiskandidaten doorgeven.
• Wederzijds naar Tanzania in 2018. Binnenkort zal de eerste bijeenkomst zijn met
geïnteresseerden. Wim Petersen heeft iemand benaderd om reisleider te worden, zij is mede
bestuurslid van VACT, heeft stage gelopen in Tanzania en heeft ruime reiservaring.

7). Sluiting.
• Rond 16.30 sluit Gert-Jan de bijeenkomst af en bedankt iedereen voor zijn / haar komst en
inbreng.
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