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Notulen Algemene ledenvergadering 1 maart 2017  

Aanwezig:  Gerarda Holzhaus, Ali Kroonenburg, Marie-Christine Allaer  

(gast), Harry Mock, Nel de Wit, Gré Dam, Trudi van Dorssen, Yvonne Vriend, Swantje Tieken, 

Luuk Donders, Henry Deuling, Jan Maat, Liesbeth van Diest. 

Afgemeld: Olga Troelstra, Renée van Dunnen, Nelleke Toxopeus, Bea van Rossum, June Biallosterski, 

Joop Lahnstein, Martin Dobbelman, Theo van Kan, Mathieu Hendriksen, Jacques de Boer. 

Locatie:  Exposarium Irenestraat Muiden 

Notulen:  Liesbeth van Diest 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn 10 verhinderingen gemeld en verder geen mededelingen. Wel is er het verzoek om het 

verslag van het project Kenia - WCT direct na de notulen te behandelen. (In het verslag is het 

opgenomen bij agendapunt 11.) 

 

3. De notulen van 24 februari 2016  

Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan de secretaris. 

 

4. Jaarverslag secretaris 2016 

Het verslag schetst de activiteiten van het afgelopen jaar en roept geen vragen noch 

opmerkingen op.  

 

5. Jaarverslag penningmeester 2016 

Er is € 2.500 meer binnengekomen dan begroot. Dit is nog niet alles want het toegezegde bedrag 

van het Rabo Coöperatief Fonds is pas in januari 2017 binnengekomen. Daar staat tegenover dat 

de ontvangen donatie van stichting Helder nog niet is uitgegeven. Binnen het bestuur is besloten 

een maximum reserve van ca. € 5.000 aan te houden.  

 

6. Verslag Kascommissie 

Helaas is er niemand van de kascommissie aanwezig. Yvonne Vriend leest de brief van de 

commissie voor. De commissie adviseert de algemene vergadering om de penningmeester te 

dechargeren.  Alzo geschiede.  

 

7. Samenstelling Kascommissie 2016 

De kascommissie werd door Jens Duyts en Dick Marjot vertegenwoordigd. In de nieuwe 

kascommissie blijft Dick Marjot aan en Nel de Wit volgt Jens Duyts op.  

 

8. Begroting 2017 en vaststelling contributie 

Er staat wederom een flinke donatie begroot, maar die is vanwege de bijdrage van de Rabobank 

nog niet vast. In het gesprek tussen de penningmeester en de kascommissie stelde de commissie 

voor om ook bij de gemeente weer aan te kloppen voor subsidie.  

De vergadering stelt de contributie vast op € 10,-. 

 

9. Bestuurssamenstelling  

Penningmeester Yvonne Vriend neemt afscheid. Gelukkig blijft ze nog wel aan als actief lid. Zij 

wordt hartelijk bedankt.  

De voorzitter stelt de nieuwe penningmeester Henry Deuling voor. Hij is al enige tijd ad interim 

actief bij de VOMM. Wij zijn zeer blij met de nieuwe penningmeester.  

Ook Swantje Tieken en Trudi van Dorssen treden toe in het bestuur. Zij zijn al langer actief voor de 

VOMM.  

 

10. Plannen voor komend jaar 

Het bestuur zal in 2017 de statuten screenen en aanpassen waar nodig. Dit zal uiteraard aan de 

ALV worden voorgelegd. 

In 2017 zal er opnieuw gezocht worden naar nieuwe geldstromen (Fondsen en Gemeente) ook zal 

er opnieuw gekeken worden naar de verdeling van de opbrengsten over de projecten. 
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11. De projecten 

a. Kenia Westerveld Conservation Trust.  

Marie-Christine Allaer, bestuurslid van WCT krijgt als eerste het woord. Zij bedankt de VOMM dat 

zij haar verhaal mag doen. Na het overlijden van Peter zijn de lopende zaken wat stil komen te 

liggen. Er was de afgelopen periode nog te weinig geld om het project al te starten. Het WCT is 

in contact met de Triodos bank. Bij hen ligt de vraag of inkomsten door de bank verdubbeld 

kunnen worden. Het bestuur van het WCT ondervindt positieve reactie en navolging. Na de 

regens, in juli, worden de fysieke werkzaamheden begonnen. In Imbirikani wordt 3 vierkante 

kilometer bewerkt. De Keniaanse overheid financiert het vervoer van het materieel naar de te 

bewerken hectares, de diesel en mankracht. Het project is voor andere organisaties een 

voorbeeld om verwoestijning tegen te gaan. In Kenia valt evenveel regen als in Nederland, het 

spoelt onmiddellijk weg als het niet opgeslagen wordt in de grond: de voornaamste bezigheid 

van het WCT d.m.v. Contour Tranches. De Masai zijn hier dankbaar voor. Op documentatie 

laat Marie-Christine zien dat de bouw van bewoning tegenwoordig modern is door het dak 

van golfplaten. Beter zou het zijn te bouwen met leem of daken van palmbladeren. Veel 

minder heet binnen. De afbeeldingen laten goed zien dat de opslag van water in de grond 

zorgt voor groei van gewas, zelfs boompjes overleven.  Vraag; is er overlast van olifanten? Nee. 

Peter beweerde zelfs dat olifanten die rollen in het water daarmee nauwelijks schade 

aanrichten. “Dan is er slechts een greppeltje bijgekomen”. Aan de overheid wordt 

medewerking gevraagd. Maar het WCT is daar huiverig bij: als de overheid medewerking 

verleent kloppen er zaken niet. De opbrengst van de Wandelen voor Watertocht door de 

basisscholen zal dit jaar weer naar het WCT gaan.  

Vraag: hoe komt het dat er in Muiden al een paar jaar geen kinderen aan de deur geweest 

zijn? In Muiden doet de Josefschool afwisselend wél of niet mee. Helaas is de contactpersoon 

met pensioen en de nieuwe enthousiaste leraar van vorig jaar is gaan werken op een andere 

school. De P.C. Hooftschool is maar heel klein.  

Dit deel van de projectverslaggeving, is verzoek van Marie-Christine in de ALV als eerste punt 

besproken, na haar uitleg neemt zij afscheid van de vergadering. 

b. Mali -  Here Bugu 

Een nieuw project van de VOMM met Jan Maat als contactpersoon. Jan vertelt hoe hij in 

contact gekomen is met dit project. Grote bewondering heeft hij voor Yvonne Gerner. Zij is 

initiatiefnemer van Here Bugu, wat betekent: Plaats van Vrede. Zij heeft een plek gecreëerd 

waar spelen mag. Waar door arbeid inkomsten verworven worden en ambachten ontwikkeld 

worden. Door las en vlechtwerk worden er bijvoorbeeld stoelen gemaakt. Er worden gewassen 

geteeld. Deze activiteiten hebben een positief effect op de omgeving van dit project.  

c. Nepal - Namjung 

Trudi, VOMM contactpersoon, vertelt: na de aardbeving is het herstel van de dorpen 

moeizaam op gang gekomen. Er is in Namjung een Japanse NGO langs geweest. Zij 

financieren de nieuwbouw van een school.  

Een coöperatie in een naburig dorp, Khareini, heeft micro kredieten gevraagd voor het 

inzaaien van het land en de aanschaf van buffels en geiten. Op 17 mei zal Trudi in de 

bibliotheek in Muiden een lezing geven over het Namjung project.  

d. Guatemala  

Jacques heeft i.v.m. ziekte door een brief verslaggeving gedaan van het project van Pieter 

van Nistelrooy. De VOMM steunt dit project al vele jaren. Pieter gaat stoppen als leider. Hij 

heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en beraadt zich op zijn toekomst. Er is veel 

corruptie in dit land. Dat frustreert Pieter enorm. De boerderij van het project wordt verkocht. 

De activiteiten worden omgezet naar een organisatie voor het verstrekken van micro-kredieten 

en voorlichting.  

e. Kenia - Nairobi - Safe Spaces.  

In de mails die Peninah regelmatig stuurt lezen we dat ondanks haar ziekte vorig jaar de 

activiteiten volop doorgegaan zijn. Zij stimuleert meiden hun talenten en eigen krachten te 

ontwikkelen. Ze maakt de meiden door sport en educatie sterker zodat zij zich weren tegen 

intimidatie en vroegtijdige ongewenste zwangerschappen. De meiden leren allerlei 

vaardigheden, bijvoorbeeld auto’s repareren. Juist in vakanties zijn meisjes kwetsbaar. Safe 

Spaces is een plek waar ze beschermd zijn en waar ze veel leren. Peninah Nthenya Musyimi 

bezoekt binnenkort Nederland om wederom geldstromen te ontdekken om haar project te 

kunnen blijven financieren.  

 

12. Rondvraag en sluiting:  

Geen vragen. De voorzitter bedankt eenieder voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de 

vergadering.  


