
Verslag secretaris 2017 
Ledental 
De vereniging kent eind december 2017 208 leden.  

Het bestuur  
In het verslagjaar is het bestuur 8 maal bijeengeweest. Het bestuur bestond na de ALV uit 5 personen: 

Luuk Donders - voorzitter; Liesbeth van Diest - secretaris, Henry Deuling - penningmeester; Swantje 

Tieken - acties; Trudi van Dorssen - projecten. 

De vergaderingen werden veelal ook bijgewoond door Yvonne Vriend - oud-penningmeester, Jacques de 

Boer - projectleider Guatemala, Jan Maat – P.R.. 

Tijdens deze vergaderingen zijn de onderstaande zaken aan de orde geweest. 

Voorbereidingen  

Wandelen voor Water.  
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in deelname van 3 basisscholen in Muiden en Muiderberg. Op 23 

maart liepen ruim 120 kinderen € 4.423,25 bij elkaar. 

Na aftrek van de kosten is het bedrag overgemaakt aan de Westerveld Conservation Trust. 

Kerstfair.  
Dit keer geen thema, maar uitstalling van onze huidige projecten. Het was een koude natte dag en de fair 

was slecht bezocht. 

Lezing in de Bibliotheek van Muiden.  
Trudi van Dorssen heeft een uitgebreide voorlichting gegeven over het project in Nepal. Deze lezing was 

op uitnodiging van de Bibliotheek van Muiden, dit naar aanleiding van een match op het Meet & 

Matchdiner 2016. 

Verzoek tot bestuursdeelname.  
De stichting Child Surgery Viet-Nam welke in Bussum is gevestigd heeft na het Meet & Matchdiner in 

2016 contact met ons gezocht om te kijken of we samen elkaar konden steunen. Dit heeft uiteindelijk 

geleid tot bestuursdeelname in de stichting door Jan Maat.  

De Financiën  
Enkele belangrijke zaken hierbij is de contributie-inning, en het versturen van de herinneringen. Tijdens 

de vorige ALV is door de leden aangegeven om leden, die 3 jaar niet betaald hebben, te royeren. 

Ook dit jaar hebben we de stichting Helder een donatieverzoek verzonden. Dat verzoek is januari 2018 

ingewilligd. De door het toegezegde donatie is uitsluitend bedoeld voor de projecten en niet voor de 

vereniging.  

P.R.  
Eigenlijk willen we zelf zo min mogelijk kosten maken en alle inkomsten ten goede laten komen aan de 

projecten. Dan blijkt dat de kosten voor de krant relatief aan de hoge kant zijn. Dit leidde tot een 

intensieve discussie binnen het bestuur. Gaan we door met de krant of niet. Vorige maand heeft 

iedereen deze kwestie in de mogelijk laatste krant kunnen lezen. 



Projectenvergadering.  
Tijdens deze bijeenkomst zijn alle vijf de projecten geëvalueerd en langs de maatlat gelegd. Eerder al was 

het project in Guatemala beëindigd. Dit werd veroorzaakt doordat Pieter van Nistelrooy, onze man in 

Guatemala ermee ging stoppen. Dit leidde tot een laatste donatie. 

Het project van wijlen Peter Westerveld is per 31 december gestopt. De Westerveld Conservation Trust 

gaat na het uitvoeren  van haar laatste project Imbirikani over in een adviesorganisatie. Zij hebben 

aangegeven geen donatieverzoek meer te doen.  

Bij het project Save Spaces in Nairobi ontbeert het aan een contactpersoon uit de gemeente. Daarmee 

eindigt dit project. 

De projecten in Nepal en Mali gaan onverstoord verder. In 2018 zal Wandelen voor Water in het teken 

staan van de aanleg van waterleiding in lager gelegen delen van de gemeente Namjung. 

Meet & Match 
Op 9 oktober 2017 was er een bijeenkomst M & M georganiseerd door de vereniging Maatschappelijk 
Ondernemen Naarden Bussum Muiden in Spant te Bussum. Jan Maat en Liesbeth van Diest bezochten 
deze avond. Daaruit zijn de volgende matches ontstaan:  

• een artikel van een VOMM-activiteit of project in regionaal blad van ENTER-mediagroep 

• een VOMM-informatieavond in het Jan Ligthart huis in Bussum 

• gratis stickers voor de Wandelen voor Water tocht van een uitgever 

 

 


