
Notulen Algemene Leden Vergadering. VOMM 27 februari 2019 

Aanwezig:  Bea van Rossum-Willems, Gré Dam, Nel de Wit, Tilly Krot, Luuk Donders, 

 Henry Deuling, Fred Kortekaas , Liesbeth van Diest, Swantje  Tieken, 

 Trudi van Dorssen, en Jan Maat. 

Afwezig met kennisgeving:  Harry Mock, Jens Duyts, Martin Döbelman, Yvonne Vriend,  Dick  Majot, 

 Jacques de Boer en Berty Nienhuis.  

Locatie:   De Rijver 

Notulist:  Fred Kortekaas 

 

1.Opening  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  Luuk Donders 

vertelt dat hij van Berty Nienhuis alle stukken van de beginjaren van de VOMM heeft gekregen.  De 

“Maxis gelden” hebben in 1981 tot de oprichting van de VOMM geleid.  Het blijkt dat er al meer dan 

een half miljoen euro is doorgegeven aan projecten. 

2.  Mededelingen/Ingekomen stukken:  Luuk Donders heeft van diverse mensen een afmelding 

gekregen. Het blijkt dat er deze avond ook een kerkvergadering is in Muiden wat gedeeltelijk de lage 

opkomst kan verklaren. 

3. Vaststelling notulen algemene leden vergadering 14 maart 2018:  De vaststelling van de 

contributie staat niet in het verslag. De contributie is echter niet gewijzigd. Verder wordt het verslag 

goedgekeurd. 

4.  Jaarverslag 2018 secretaris Bij de digitale nieuwsbrief zegt Bea van Rossum-Willems dat ze deze 

niet ontvangen heeft. Dit kan aan haar emailadres liggen.  Ze geeft haar emailadres aan Fred 

Kortekaas door die dit zal doorsturen. Verder geen aanmerkingen.  

5.  Financieel jaarverslag 2018 penningmeester: Henry Deuling geeft een toelichting op de cijfers en 

is blij dat de vereniging er financieel goed voorstaat. We hebben 201 betalende leden waarvan een 

deel meer overmaakt dan de contributie bedraagt. Verder proberen we als vereniging de kosten zo 

laag mogelijk te houden. 

6. Verslag kascommissie: De leden van de kascommissie zijn bij Henry Deuling langs geweest en 

hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Het verslag is bij de uitnodiging gevoegd. 

7. Samenstelling kascommissie 2019 Nel de Wit geeft aan te willen stoppen als lid van de 

kascommissie. We bedanken haar voor haar inzet en zijn blij met wat ze voor ons gedaan heeft. We 

zullen op onze site een vacature zetten en als dit geen resultaat heeft gaan we als bestuur een 

kandidaat benaderen. Jens Duyts blijft lid van de kascommissie. 

8. Begroting 2019 en vaststelling contributie: Er is nog een voordelig saldo van 3.000 euro. Het 

bestuur stelt voor dit overschot te verdelen over de drie projecten en geen extra vermogen op te 

bouwen. De ALV gaat hiermee akkoord 

Er zijn verder geen vragen over de begroting. De contributie blijft ook dit seizoen 10 euro. We willen 

dat iedereen lid kan worden en de contributie mag dan geen belemmering zijn. 

9. Samenstelling bestuur: Er zijn geen mutaties in het bestuur. 



*  Bea van Rossum - Willems biedt in de pauze nog een koffiezetapparaat aan waarvan de 

 opbrengst voor de VOMM bestemd is. Hiervoor is geen interesse. 

10.  Plannen voor komend jaar: Wandelen voor Water doen we dit jaar weer met 4 scholen. Yvonne 

Gerner geeft een presentatie over het Mali project op de scholen. De O.N.S. heeft hiervoor geen 

interesse de anderen wel. Na de goede ontvangsten afgelopen jaar kunnen we de projecten flink 

ondersteunen. De reserves moeten omlaag. Er is ook ruimte voor een nieuw project. 

11. Toelichting op de stand van zaken van de projecten                                                                                 

Nepal.  Trudi geeft een overzicht. Sinds 2015 steunen we Namjung.  Dit is begonnen met 

bibliotheekkasten. Na de aardbeving in 2015 een provisorisch onderkomen voor de school mede 

door VOMM mogelijk gemaakt. Voor de kinderen uit de lagere kasten zijn scholarships betaald, zodat 

ze toch naar school kunnen. Er zijn aan de vrouwen microkredieten verstrekt waarvan vee en zaden 

zijn gekocht en wat grond met stallen zijn ook gerealiseerd. De stal bij het nieuwe kindertehuis is met 

VOMM geld gerealiseerd. 

In 2018 is waterleiding ingegraven en zijn watertappunten aangelegd. Nu zijn circa 100 gezinnen 

voorzien van water. Het kinderhuis waarmee het begon staat er. De bewoners zijn verhuisd.  De 

kinderen worden begeleid met onderwijs en hebben moestuinen. De aandacht gaat zich verplaatsen 

van Namjung naar Doskilo 

Mali  Here Bugu, plek van vrede, is ontkomen aan het oorlogsgeweld. Het project is wel doorgegaan 

en door een gift is er nu in totaal 4 hectare grond beschikbaar. De nieuwe watertoren is gebouwd nu 

nog de irrigatie voor de landbouw. Dat is dit jaar de inzet voor het Wandelen voor Water. De 

meringaoogst levert geld op en dit komt uit de gemeenschap zelf. Swantje heeft vanuit Meet/Match 

diner contact met een winkel in Bussum die sieraden uit Here Bugu wil verkopen. Het opleiden van 

de mannen en jongens voor het fabriceren van stoelen is een groot succes maar de kosten zijn hoog 

en is nu een jaar stil gezet maar wordt weer opgepakt. 

Ghana  Dit nieuwe project staat in de VOMM krant beschreven. De bewoners van Atsiekpoe hebben 

besloten een hospitaaltje te bouwen, waarbij de bevolking veel zelf doet bij de realisatie van de 

kliniek. De bevolking is goed georganiseerd. Het groene dak zit nu op het gebouw. We zijn hier 

ingestapt op het moment dat de muren stonden maar het dak nog niet gerealiseerd was. Nu volgt de 

financiering van het interieur. Dit is een meerjarenproject. 

12. Rondvraag en sluiting. Bea van Rossum – Willems vraagt na de presentaties of dit ook op Gooi tv 

kan. Hier wordt veel naar gekeken. Dit gaat onderzocht worden. We hebben natuurlijk ook onze 

facebookpagina met informatie over de projecten. Bea van Rossum - Willems meldt zich aan als 

bezorger van de VOMM krant.  Om te voorkomen dat onze jaarvergadering samenvalt met andere 

overleggen stellen we een vaste datum voor: De laatste woensdag van februari. 

Luuk  Donders sluit hierna de vergadering. 

 


