- Voor persoonlijke contacten met mensen in opkomende landen -

Uitnodiging voorjaarsbijeenkomst & Algemene Leden Vergadering
zaterdag 7 april 2018
Beste leden, vrienden en relaties van Wederzijds,
Graag nodigen wij u uit voor de voorjaarsbijeenkomst tevens
Algemene LedenVergadering van onze vereniging. De
bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 7 april 2018.
We komen bijeen in Zalen- en activiteitencentrum
de Kargadoor aan de Oudegracht 36 te Utrecht, van
13.15 tot 17.00 uur in de grote zaal op de begane grond.
Het programma ziet er als volgt uit.
Ontvangst om 13.15 uur. Na een welkomstwoord nemen we om 13.30 uur het programma door.
Eerst zullen we kort terugblikken op het afgelopen jaar en behandelen we de jaarstukken,
bestaande uit: het jaarverslag 2017, het financieel jaarverslag 2017 en de begroting voor 2018.
Aansluitend volgt het verslag van de kascontrole-commissie. Tevens worden de notulen van de
ledenvergadering van zaterdag 1 april 2017 ter goedkeuring voorgelegd. Daarna volgt de
bestuursverkiezing. Nieuwe bestuursleden verwelkomen we graag. Wilt u zich kandidaat stellen
voor het bestuur; dan vragen wij u om dit z.s.m. aan ons kenbaar te maken. Vanaf 26 maart kunt u
op onze website de stukken alvast ter voorbereiding doornemen.
Er is een pauze van 14.20 tot 14.45 uur, waarna we de vergadering zullen vervolgen met de
gastsprekers.
Gastspreker Flip de Haan (tuinbouwdeskundige) werkte als VSO-vakdeskundige in Malawi.
Stichting VSO Nederland zendt vrijwilligers uit naar ontwikkelingslanden. Flip de Haan is
tuinbouwdeskundige en 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
We vervolgen de bijeenkomst met gastspreker Luella van Turnhout, bestuurslid van stichting
Melania Ontwikkelingssamenwerking (www.melania.nl). Melania is opgericht in 1921 en richtte zich
in het begin met name op Indonesië. De stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking streeft naar
een beter bestaan voor vrouwen in ontwikkelingslanden, en de gemeenschap waarin zij wonen.
Daarom financiert Melania al bijna 95 jaar kleinschalige projecten van vrouwengroepen in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika. In de lezing horen we over het werk van Melania, over microfinanciering
en inkomensgenererende projecten van groepen aan de `onderkant van de samenleving’.
Na afloop zal er tot 17.00 uur gelegenheid zijn om met elkaar na te praten.
We zien u graag zaterdag 7 april (indien u bent verhinderd, zou u dat dan willen doorgeven).
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Gert-Jan van Jaarsveld (voorzitter).
Ter uw herinnering, maken we u graag attent op het overmaken van de contributie voor 2018.
Deze bedraagt `minimaal’ € 25,00 per jaar (en minimaal € 35,00 voor combileden).
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