Muiderberg, 14 juni 2021

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse
Algemene Leden Vergadering op:

Dinsdag 29 juni 2021 om 20:15 uur
Ontmoetingscentrum de Steeg, Populierenlaan 2b, 1399 GS Muiderberg
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Mededelingen /ingekomen stukken
Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 11 maart 2020 *)
Jaarverslag 2020 secretaris *)
Financieel Jaarverslag 2020 penningmeester *)
Verslag Kascommissie *)
Samenstelling kascommissie 2022
Begroting 2021 en vaststelling contributie *)
Samenstelling bestuur

Pauze
10. Plannen voor komend jaar
11. De projecten in Mali, Nepal en het nieuwe project in Ghana zullen nader
worden toegelicht door de projectleiders
12. Rondvraag en sluiting
*) De stukken bij deze vergadering zijn een week voor de vergadering
beschikbaar via de website www.vomm.nl en zullen op verzoek op
papier beschikbaar gesteld worden.

In verband met de coronamaatregelen vragen we u uw komst te melden bij
de voorzitter minimaal daags voor de vergadering;
wij bieden de mogelijkheid de vergadering digitaal bij te wonen. Indien u dit
wenst geef u zich dan op bij voorzitter@vomm.nl en ontvang een link naar de
vergadering.
VOMM is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften fiscaal aftrekbaar.
Secretariaat: Fred Kortekaas | Graaf Florislaan 13 | 1399 VL Muiderberg | secretaris@vomm.nl
www.vomm.nl
Bankrekeningnummer: NL66 RABO 0343 1299 65 t.n.v. VOMM
(gaarne postcode en huisnummer vermelden)
KvK: 40.51.68.81 - RSIN: 816122027

3. Notulen Algemene Ledenvergadering VOMM van 11 maart 2020
Aanwezig: Nel de Wit, Coosje Riemers, Erik Jan de Wit, Henry Deuling,
Yvonne Vriend, Jan Maat, Luuk Donders, Fred Kortekaas, Willy Ebbelaar,
Dick Marjot, Jan en Bep van Dijk, Lies Terpstra, Rein en Alie Kroonenburg,
June Biallostarski, Gerda Holzhaus en Swantje Tieken, Trudi van Dorssen.
Afwezig met kennisgeving: Jens Duyts, Leo Ruiter, Harry Mock en Liesbeth
van Diest.
Locatie: Cafe Gieling in Muiden
Notulist: Fred Kortekaas
1. Opening. Luuk Donders, de voorzitter van de VOMM, opent de
vergadering en heet iedereen hier bij Cafe Gieling van harte welkom.
Hij stelt voor om snel de verslagen de begroting en verdere zaken te
doen en dan na de pauze de projecten te bespreken.
2. Mededelingen/ ingekomen stukken Luuk memoreert nog het
overlijden van Bertie Nienhuis Die veel voor onze vereniging heeft
betekend.
3. Vaststelling notulen Algemene ledenvergadering VOMM 27 02 2019.
Deze zijn door de vergadering goedgekeurd
4. Jaarverslag 2019 secretaris. Deze stukken zijn verder niet
doorgenomen. Iedereen gaat ermee akkoord. Fred wijst er nog op dat
de VOMM graag dorpsgenoten wil ondersteunen die een
ontwikkelingsproject gaan doen. De aanvragen worden op de
gebruikelijke manier behandeld. De laatste dorpsgenoot die we
ondersteund hebben is Jessica Loudon met een bijenproject . Er
werden ook nog foto’s getoond van het bijenhouden.
5. Financieel jaarverslag 2019 van de penningmeester. Henry geeft een
korte toelichting en noemt een paar opvallende dingen.
* Er is een nieuwe sponsor Stichting Helder Gooise Meren. Deze heeft
ook twee keer een krant gesponsord.
*Een 80 jarige heeft zijn verjaardagscadeau aan de VOMM
geschonken.
*Hopen nieuwe leden te krijgen. Hiervoor is bij de laatste krant een
aparte bijlage voor de bewoners van de Krijgsman erbij gedaan.
De gemeente Gooise Meren wil alleen projecten in de eigen
gemeente ondersteunen. Dus geen bijdrage aan buitenlandse
projecten.
Bep van Dijk wil dat de krant in de huidige vorm blijft verschijnen. De
verhoogd de zichtbaarheid van de VOMM in het dorp. Zij zou het ook
leuk vinden om een stukje van de VOMM geschiedenis in de krant te

publiceren.
Verder zijn er geen vragen meer over de jaarrekening.
6. Verslag kascommissie De kascommissie, Yvonne Vriend en Jens Duits
zijn op 6 maart bij Henry op bezoek geweest. Luuk was hier ook bij. Er is
gecontroleerd op basis van de begroting van de vorige
ledenvergadering. De extra schenking van de 80 jarige trok de
aandacht. Luuk leest het verslag van de kascommissie voor. De
ledentallen van de vereniging zijn niet gecontroleerd.
7. Samenstelling kascommissie 2021. De vergadering wordt gevraagd of
er leden zijn die in de kascommissie willen zitten, Nel de Wit en Dick
Majot melden zich aan en de vergadering gaat hiermee akkoord.
8. Begroting 2020 en vaststelling contributie. Bij de begroting gaan we uit
van gelijke bedragen. De contributie is iets hoger begroot en de
donatie blijft gelijk. Aangezien de VOMM een ANBI instelling is, is op
dit moment het spaarsaldo te hoog om aan de 90% regeling te
voldoen.
We willen 6000 euro in kas houden zodat we de projecten twee jaar
kunnen ondersteunen. Voorgesteld wordt om een extra storting van
1.000 euro per project te doen. Dit wordt door de vergadering
goedgekeurd.
9. Samenstelling bestuur 2020 We nemen afscheid van Henry Deuling als
penningmeester. We zullen hem missen als speurneus om te kijken of
instellingen die ons om steun vragen aan de doelstellingen van de
VOMM voldoen. Hij zegt toe dit in de toekomst nog te willen blijven
doen. Het bestuur draagt Coosje Riemers voor als nieuwe
penningmeester. De vergadering gaat hiermee akkoord. Coosje van
harte welkom.
10. Plannen voor 2020 We gaan door met de huidige projecten. Ieder
project moet laten zien hoe het geld van de VOMM besteed wordt.
Hierdoor hebben we ook een controle om te kijken of alles goed gaat.
11. Projecten Mali, Nepal en Ghana
Mali. Jan Maat licht het project Here Bugu toe. En laat met foto’s zien
hoe het reilt en zeilt, Hij geeft verder een korte toelichting op scholing,
waterleiding en sanitaire voorzieningen buiten de muur. Hij noemt ook
het nomaden volk de peulen.
Nepal. Trudi van Dorsen licht het project in Nepal toe. Er is een
gezondheidspost/apotheek in het kindertehuis bijgekomen. We krijgen
ook foto’s te zien wat er al gerealiseerd is door de VOMM in de loop
van de jaren.

Ghana Luuk Donders en Trudi van Dorsen laten zien wat Stepping
Stones daar doet en welke projecten we daar ondersteunen. Hier
gaan de kinderen dit jaar voor wandelen.
12. Rondvraag Henry Deuling komt nog even terug op de contributie.
Deze blijft 10 euro per jaar. De vergadering goedgekeurd.
Luuk bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. Hij voelt zich hier door
gesterkt om door te gaan. We zijn blij met hem en het vele werk dat hij
verricht

4. SECRETARIEEL VERSLAG 2020
1. SAMENSTELLING BESTUUR EN VERGADERFREQUENTIE
Luuk Donders voorzitter, Coosje Riemers penningmeester en Fred Kortekaas
secretaris,. Overige bestuursleden Trudi van Dorssen, Swantje Tieken. Jan
Maat is de PR vertegenwoordiger van de VOMM. Toehoorders bij de
vergaderingen zijn Liesbeth van Diest en Yvonne Vriend.
Liesbeth heeft begin januari 2021 besloten te stoppen met haar
werkzaamheden.
We danken haar voor haar inzet voor de VOMM. Ze blijft op afroep
beschikbaar om te helpen bij activiteiten.
Dit jaar is er drie keer vergaderd en net voor de afkondiging van de corona
maatregelen een algemene ledenvergadering bij Gieling gehouden.
2. DE BESTUURSVERGADERING
De bestuursvergaderingen zijn er vooral om te kijken hoe het met de
projecten gaat. Ook is er een actielijst om te kijken wat er nog moet
gebeuren en wie welke actie moet ondernemen of heeft ondernomen. Dit
alles wordt in de notulen vastgelegd.
Door coronamaatregelen is het een bijzonder jaar geweest. Zo was
wandelen voor Water in een ver stadium voorbereid maar kon het niet
doorgaan. Als alternatief zijn er via de digitale nieuwsbrief oproepen
gedaan om het project in Ghana toch extra te steunen. Tevens is er in de
protestantse kerk in Muiderberg tijdens de dienst een voordracht geweest
van de projectcoördinator.
3. KORTE TERUGBLIK ALV 11 MAART 2020
OP de ALV hebben we de diverse verslagen over het jaar 2019
doorgenomen en goedgekeurd. De penningmeester heeft een toelichting

gegeven op het financiële reilen en zeilen van de vereniging. Ook is de
voortgang van de projecten toegelicht door de projectleiders. We hebben
afscheid genomen van Henry Deuling als penningmeester en zijn opvolger
Coosje Riemers hartelijk welkom geheten.
4. FINANCIËN
De VOMM had verschillende inkomsten bronnen.
a. Contributie of ANBI bijdrage van leden:
b. Donaties t.b.v. het project in Ghana (nav Nieuwsbrief)
c. Collectes in Kerk aan Zee.
d. Donatie via de grote clubactie van de RABObank
We ondersteunen de volgende projecten:
a. Mali. Hier ondersteunen we de gemeenschap Here Bugu
b. Nepal. Hier helpen we een kinderhuis
c. Ghana. Hier is het project de Green Clinic in Atsiekpoe
d. Er Zijn twee projectaanvragen gehonoreerd, te weten:
- Bijenkasten ter ondersteuning van een POM-Imker-project in Kenia;
- Renovatie van een trap in een meisjesopvanghuis in Doi Saket
(Thailand).
5. DIGITALE NIEUWSBRIEF EN WEBSITE
Met de nieuwsbrief willen we de leden en geïnteresseerden in de loop van
het jaar ook informeren over de voortgang van de projecten, zodat de
nieuwvoorziening niet alleen van de VOMM krant komt.
6. PR EN PROMOTIEACTIVITEITEN VOMM
Door de corona maatregelen waardoor het openbare leven plat is gelegd
hebben er ook geen promotionele activiteiten plaats kunnen vinden.
Fred Kortekaas, secretaris

5. TOELICHTING REALISATIE 2020
INKOMSTEN
De inkomsten zijn dit jaar, met ongeveer € 4400, een stuk lager uitgekomen
dan begroot. Hier zijn verschillende redenen hiervoor:
• ‘Wandelen voor water’ kon helaas niet worden georganiseerd als gevolg
van de Corona richtlijnen. Hiervoor stond een bedrag van € 5000 op de
begroting.
• De Stichting Helder Gooise Meren heeft weer € 3000 gedoneerd. Maar
de mogelijke extra donatie vanuit de gemeente van € 1000 ging niet

door. De contributie van de leden viel ook wat lager uit. Er zijn 8 leden
waarvan het lidmaatschap is opgezegd (verhuizing, overlijden) en
daarnaast zijn er nog 20 leden die in 2020 geen contributie hebben
betaald.
• Hier tegenover staan extra inkomsten van een speciale collecte in de
kerk van Muiden en van Muiderberg. Een aantal mensen heeft alsnog
een extra donatie gedaan: totaal € 375 ten behoeve van Wandelen
voor water. Van dit bedrag moet nog € 100 worden overgemaakt.
• Een bedrag van € 495 is ontvangen van de Rabobank Clubsupport actie;
te gebruiken voor het verbeteren van de communicatie.
UITGAVEN
De uitgaven voor dit jaar zijn ook wat lager dan begroot; de kosten voor
activiteiten zijn vrijwel vervallen.
• Er is 1 keer een VOMM-krant uitgebracht, opmaak en drukkosten samen
€ 1038. Dit bedrag is wat hoger dan begroot omdat er meer kranten zijn
gedrukt en er een extra bijlage is gemaakt voor de bewoners van de
nieuwe wijk bij Muiden.
• Algemene kosten; secretariaat-, vergader-, bank- en websitekosten
samen € 220.
• Tijdens de ALV in maart is vastgesteld dat het spaarsaldo van de VOMM,
als Anbi instelling, te hoog was. Besloten werd om alle projecten € 1000
extra te doneren, totaal € 3000,00. Er is meer geld van de spaarrekening
gebruikt om, ondanks het wegvallen van ‘Wandelen voor water’, toch
het hele bedrag over te maken.
• Er is een donatie naar 2 kleine projecten gegaan; een bedrag van € 350
naar YCF Thailand en een bedrag van € 300 voor bijenkasten die
neergezet zijn bij de Mukuyu Farms in Kenia.
De VOMM begon het jaar met een totaal saldo van € 10.780 en eindigde
op 31-12-2020 met € 7.584.
Aan alle leden, donateurs en nieuwkomers hartelijk dank voor de
betrokkenheid bij de activiteiten van de VOMM.
Ledenaantal
01-01-2020
opzeggingen
niet betaald
31-12-2020

189 (incl. 4 anbi’s)
8
20
161 (incl. 4 anbi’s)

VOMM REALISATIE 2020

OPBRENGSTEN
Contributies/Donaties
personen
Donatie Instanties
Bijdrage Gem.Muiden/rabo
Braderieën, kerkcollectes
Wandelen voor Water
Rente sparen
Kasverschil

in €

Realisatie
2020
4.226,50
3.000,00
494,89
165,00
210,00
1,13
-

8.097,52
KOSTEN
Secretariaatskosten
Jaarvergadering
Bankkosten
Website
Krant en bezorging
Kosten aktiviteiten
Stepping Stones
Bijenkasten Nepal/Kenia
Nepal Namjung
Mali Here Bugu - Rondom
Baba
YCF Thailand

Begroot
2020
4.500,00
3.000,00
5.000,00
-

12.500,00

Realisatie
2019
5.685,54
4.965,00
6.174,47
0,42
0,05

16.825,48

Realisatie
2020
35,01
45,00
119,38
21,00
1.038,18
3.275,00
300,00
3.000,00

Begroot
2020
50,00
50,00
135,00
150,00
850,00
450,00
7.000,00
300,00
2.000,00

Realisatie
2019
43,69
44,70
122,07
29,04
689,70
643,32
3.000,00
300,00
3.000,00

3.110,00
350,00

2.000,00
350,00

9.123,30
-

Totaal kosten

11.293,57

13.335,00

16.995,82

Exploitatieverschil
(- = verlies)

-3.196,05

-835,00

-170,34

Stand 31-12-20
Rabo rek courant
Rabo spaar
Kas

2020
2366,94
5.167,20
50,00
7.584,14

6. VERSLAG KASCOMMISSIE

7. SAMENSTELLING KASCOMMISSIE 2021
Verzoek aan aanwezigen om deel uit te maken voor de kascommissie

8. VOMM BEGROTING 2021
VOMM BEGROTING 2021 in €
OPBRENGSTEN
Contributies/Donaties personen
Donatie Instanties
Rabobank Clubsupport
Bijdrage Gem. Gooise Meren
Braderieën, kerkcollectes
Wandelen voor Water
Rente
totaal

Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020
4.000,00
4.226,50
4.500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
494,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,00
0,00
5.000,00
210,00
5.000,00
1,13
12.000,00
8.097,52
12.500,00

KOSTEN
Secretariaatskosten
Jaarvergadering
Bankkosten
Website
Krant en bezorging
Kosten aktiviteiten
Ghana Atisiekpoe - Green clinic
Bijenkasten Nepal/Kenia
Nepal Namjung - Doskilo
Mali Here Bugu - Rondom Baba
Thailand Doi Saket - trap
Totaal kosten

Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020
50,00
35,01
50,00
50,00
45,00
50,00
130,00
119,38
135,00
100,00
21,00
150,00
850,00
1.038,18
850,00
450,00
0,00
450,00
7.000,00
3.275,00
8.000,00
0,00
300,00
300,00
2.500,00
3.000,00
3.000,00
2.500,00
3.110,00
3.000,00
0,00
350,00
350,00
13.630,00
11.293,57
16.335,00

Toelichting op de begroting 2021
Baten:
•
Voor de inkomsten uit contributie, ANBI of individuele donaties begroten
wij € 500,= minder, we verwachten de inkomsten van 2020 te kunnen
evenaren. Het huidige leden aantal zal wat dalen; maar we gaan ervan
uit dat er ook weer wat nieuwe leden of donateurs bijkomen; de VOMM
krant zal huis aan huis worden uitgedeeld ook in de nieuwe wijk de
Krijgsman in Muiden.
•
Wij hebben bij Stichting Helder Gooise Meren eind 2018 een
donatieverzoek ingediend. Stichting Helder GM heeft de VOMM
toegezegd ons gedurende 3 jaar(2019, 2020 en 2021) voor ieder VOMM
project een bijdrage van € 1000,= te zullen doneren.
•
Wij zullen ook dit jaar en de komende jaren aan de Rabo Clubsupport
actie meedoen, toch begroten we dat niet omdat de voorwaarden om
mee te kunnen doen niet altijd gehonoreerd worden.
•
De loopactie ‘Wandelen voor Water’ zal in het teken staan van ons
project Stepping Stones for Africa in Ghana (Gaan voor Ghana). Het zal
dit jaar anders georganiseerd worden ivm de coronabeperkingen: de

Water Balance Challenge. Het zal mogelijk worden om een ‘eenmalige’
bijdrage te doen via een QR code die je naar de VOMM rekening zal
leiden.
Het geld zal besteed worden aan schoon water- en sanitaire
voorzieningen van de medische post in Atsiekpoe.
Kosten:
• De kosten voor het secretariaat, huur zaal voor ALV, bankkosten en
algemene kosten zijn reëel en hoeven niet gewijzigd te worden.
• De kosten voor de website begroten wij op € 100,=; de VOMM-site is
inmiddels beter ingericht en functioneert voorlopig weer goed.
• De krant wordt eenmalig uitgebracht in de kernen van Muiden (inclusief
de nieuwe woningen op de Krijgsman) en Muiderberg.
• De kosten activiteiten (is de Wandelen voor Water loopactie) begroten
wij opnieuw op € 500,=.
• Het bedrag voor ons project in Nepal wordt begroot op € 2.500,=, dit is
inclusief de donatie van Stichting Helder Gooise Meren van €1.000,=.
• Het bedrag voor ons project in Mali wordt begroot op € 2.500,=, dit is
inclusief de donatie van Stichting Helder Gooise Meren van €1.000,=.
• Het bedrag voor ons project in Ghana wordt begroot op € 7.000,=, dit is
inclusief de donatie van Stichting Helder Gooise Meren ad €1.000,= en
de verwachte opbrengst van de Water Balance Challenge.
• Wij reserveren voor dit jaar geen bedrag voor een reserveproject.
• Als inwoners van Muiden en/of Muiderberg een kleinschalig
ontwikkelingsproject weten dat aan de doelstelling van onze Vereniging
voldoet, dan is daar binnen onze vereniging ruimte voor. Zij kunnen dit
project dan kenbaar maken aan de secretaris of aan de voorzitter.
Vaststelling Contributie:
Het bestuur stelt de leden voor de contributie op € 10,= te houden; iedereen
is vrij om meer over te maken.

9. Samenstelling van het bestuur
Er zullen voor het komend jaar geen mutaties in het bestuur plaatsvinden.
De samenstelling zal zijn: Luuk Donders, voorzitter; Fred Kortekaas, secretaris;
Coosje Riemers, penningmeester; Trudi van Dorssen, lid; Swantje Tieke, lid.
Het bestuur wordt bijgestaan door Jan Maat, PR en Yvonne Vriend.
We zijn op zoek naar versterking van het bestuur.

10. Plannen voor 2021
11. Projectverslagen (reeds eerder gepubliceerd in digitale nieuwsbrief)
De situatie in Ghana – Atsiekpoe behoeft enige toelichting. We hadden
eigenlijk middels de actie Wandelen voor Water, in dit geval onder de
noemer Gaan voor Ghana ongeveer
€ 6.000 op willen halen. Door Covid-19 kon deze actie met de
schoolkinderen uit Muiden en Muiderberg niet doorgaan. We hebben toen
via de kerken in de twee kernen en middels een extra nieuwsbrief flink wat
donatie ontvangen, die we door konden sturen naar het project. Helaas
was dat nog niet voldoende om de sanitaire voorziening van de Green
Clinic af te kunnen bouwen.
Mali – Here Bugu – kort verslag van aldaar:
“Op 4 september 2020 hebben we van U het mooie bedrag van € 3.000,mogen ontvangen. Vanuit Here Bugu doe ik u verslag waarvoor we het
geld gebruikt hebben. Maar eerst wil ik nog iets vermelden over het geld
dat we vorig jaar kregen en waarover we reeds berichtten. De
toiletblokken, de wasplaatsen en de waterleiding waren toen nog niet af.
Inmiddels is alles vol in gebruik. Mede daardoor is de leefsituatie van de
vluchtelingengroep (500 mensen) enorm verbeterd. Dat draagt er weer toe
bij dat de integratie van deze mensen zeer goed verloopt.
Hierdoor is tevens de irrigatie voor de tuinbouw binnen het project mogelijk
gemaakt. Tevens hebben we diverse materialen en zaden aangeschaft.”
Nepal – kinderhuis/medische post Doskilo
zie Nieuwsbericht; er zijn zonnecollectoren en accu’s aangeschaft en er is
nu gegarandeerd 7x24 uur elektriciteit.
Daarnaast hebben we nog twee kleine projecten gefinancierd te weten:
Thailand, project voor het weeshuis in Doi Saket. De trap naar de
groepsruimte was ingestort en aan vervanging toe. Door nieuwe wetgeving
in Thailand werd dit niet meer vergoed. Met enkele -veelal kerkelijkeinstellingen hebben we dit mede mogelijk kunnen maken, met slechts €
350,Via de P.U.M. gaat een Muiderbergse imker naar Kenia om daar de
honingteelt te ondersteunen. Zij heeft daarvoor speciale honingkasten
ontwikkeld. Met een bijdrage van € 300,- zou zij met 10 kasten naar Kenia af
kunnen reizen. Corona belette haar missie, maar project werd aldaar wel
uitgevoerd:
"In september gestart met remote coaching traject voor de Mukuyu
farmers in Lugari, Kenia via PUM Netherlands senior experts De
bijenkasten worden daar zelfgemaakt en met dank aan VOMM zijn er
10 bijenkasten bijgekomen! De bijenkasten op de foto zijn Top Bar
Hives (TBH) die in Nederland vooral door biodynamische imkers

worden gebruikt, omdat de vorm dicht bij de natuurlijke raatstand van
bijen is. Ook wordt met 1 deksel het bijenvolk minimaal verstoord bij de
check door de imker. In Nederland kan deze kast erg vochtig worden,
in Afrika is dit geen punt van zorg.
Deze imkermissie is gericht op het ontwikkelen van een duurzaam
merk voor dit imkercollectief. Het gebied ligt bij de Nzoia rivier, de
twee na grootste rivier van Kenia. Het lokale ecosysteem kent een
goede biodiversiteit en is daarom gunstig voor bijen. In ruim een jaar
zijn de imkers van 0 naar 74 bijenkasten gegroeid. Er is 2 keer per jaar
een bloemenseizoen, april-juni en augustus-september. Dit alles geeft
een positief perspectief voor het starten van een duurzaam
imkercollectief."

12. Rondvraag en sluiting
Steun de Water Balance Challenge voor schoon water bij de Green Clinic in
Atsiekpoe (Ghana), scan de QR-code via uw bank-app.

