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Algemene Leden Vergadering 
 

Dinsdag 4 april 2023 om 20:00 uur  

in Ontmoetingscentrum de Steeg, Populierenlaan 2, Muiderberg 

Agenda:  
1. Opening en vaststelling agenda 

2. Mededelingen / ingekomen stukken 

3. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 29 maart 2022 *) 

4. Jaarverslag 2022 secretaris *) 

5. Financieel Jaarverslag 2022 en toelichting penningmeester *) 

6. Verslag Kascommissie *) 

7. Samenstelling kascommissie 2023 

8. Begroting 2023 en toelichting - vaststelling contributie *) 

9. Samenstelling bestuur  

10. Verslagen van de projecten in Ghana, Nepal en Mali  

11. Kort verslag resultaten Wandelen voor Water d.d. 23 maart jl. 

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. 

 

Korte Pauze tot ca 20:50 uur 

 

We zijn trots u te kunnen melden dat we onderstaande personen bereid 

hebben gevonden toelichting op hun werk te geven.  

 

Yvonne Gerner, mede-oprichter van Here Bugu in Mali een plek van vrede in 

een onrustig land 

Tiem Schalij, bestuurslid van Stichting Onderwijs Steunfonds, dat vorig jaar 

een onderwijsproject op Here Bugu financierde. 

Betteke de Gaay Fortman,  founder Tunafasi, actief in Oost-Congo werkend 

voor de emancipatie van het gehandicapte kind en hun ouders  

  

http://www.vomm.nl/
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Ad. 3  Notulen Algemene Leden Vergadering van 29 maart 2022  
Aanwezig: Luuk Donders (voorzitter), Coosje Riemers, Swantje Tieken, Liesbeth 

van Diest, Yvonne Vriend, Bernadette Weiss, Ton Lou, Erik Jan de Wit, Nel de 

Wit, C.A. Nugteren, Magda de Boer, June Biallosterski, Dick Marjot, Win van 

Deijk en Fred Kortekaas(secretaris-notulen).  

Locatie: OC de Steeg, Muiderberg  

1. Opening en vaststelling agenda 

Luuk Donders opent de vergadering en heet Bernadette Weiss en Ton Lou 

van de Stichting Helder Gooise Meren, een van onze sponsors van harte 

welkom. Er is een strak vergaderschema want om 21.15 komt Betteke de 

Gaay Fortman haar boek Mensen Ontwikkelen Zichzelf bespreken.   

De agenda wordt goedgekeurd. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

Er zijn berichten van verhindering van Trudi van Dorssen, Jan Maat, Jens 

Duyts, Martin Dobelman, John Kruithof, Henry Deuling, Mieke Prins, Jan en 

Bep van Dijk, Theo Hensbergen, Bart van Straten en Willy Ebbelaar. 

3. Vaststellen notulen van de Algemene Leden Vergadering van 29 juni 2021 

De notulen van de ledenvergadering van 2021 zijn, met dank aan de notulist, 

goedgekeurd.   

4. Jaarverslag 2021 van de secretaris  

Hier waren nog een paar opmerkingen over. Het 40-jarig bestaan van de 

VOMM is niet gevierd. We hebben extra donaties gevraagd en ontvangen 

voor het project in Atsiekpoe, Ghana.  

We hebben op de uitmarkt in Muiden gestaan op 27-8-2021. Hier waren niet 

veel inwoners van de Krijgsman aanwezig. Onze aanwezigheid heeft wel een 

paar nieuwe leden opgeleverd. De overeenkomst met Stichting Helder 

Gooise Meren is met drie jaar verlengd. We hebben ook een eenmalige 

particuliere gift ontvangen die we voor Ghana bestemd hebben.  

Nel de Wit vraagt wanneer wandelen voor Water is. Dit was afgelopen 

donderdag 24 maart.  

Er is een concept beleidsplan en jaarverslag gemaakt op basis van een 

model van Partin. Zodra dit binnen het bestuur is besproken zal het op de site 

gepubliceerd worden. 

5. Financieel jaarverslag 2021 van de penningmeester 

De penningmeester Coosje Riemers geeft een korte toelichting op het 

verslag. Hier zijn verder geen vragen over. 

6. Verslag Kascommissie  

Het verslag van de Kascommissie zat niet bij de stukken voor deze 

vergadering. Dit verslag wordt door Luuk Donders voorgelezen en de 
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kascommissie verleent décharge aan de penningmeester. 

Het verslag zal na de vergadering op de site worden gepubliceerd.  

7. Samenstelling Kascommissie 2022  

Nel de Wit stopt als lid van de kascommissie. Haar tijd zit erop. Nel wordt 

bedankt voor de bewezen diensten. Dick Marjot blijft nog een jaar. Yvonne 

Vriend neemt de plaats van Nel in als lid van de kascommissie 

8. Begroting 2022 en vaststelling contributie  

Bij de begroting voor dit jaar blijft voorzichtigheid geboden. Het wandelen 

voor water is wel doorgegaan maar zonder de scholen in Muiden. Ook hier 

willen we graag we de sponsors Frank Oudshoorn voor de appels en SPAR 

van de Bos voor de frisdrank hartelijk bedanken. Er zijn verder geen vragen 

over de begroting. 

Magda de Boer vraagt hoe lang de contributie al 10 euro per jaar is. Dit is al 

zo sinds 2011. Omdat we dit een minimumbedrag noemen en er gemiddeld 

2,5 keer meer wordt gedoneerd is er geen aanleiding om dit te verhogen. 

9. Vernieuwd huishoudelijk reglement  

Luuk geeft in het kort de wijzigingen aan en deze worden door de 

vergadering goedgekeurd.  

Het huishoudelijk reglement is aangepast om te voldoen aan de nieuwe 

wetgeving (o.a. WBTR). Partin adviseerde ons het HHR aan te passen dan 

hoeft dit niet via een statutenwijziging te gaan.  

De statuten van de vereniging dateren uit 1981. Als je deze wilt wijzigen dan 

zijn er hoge notariskosten aan verbonden.  

10. Samenstelling bestuur 

We zoeken nog nieuwe bestuursleden maar deze zijn moeilijk te vinden. 

Gelet op de samenstelling van het bestuur zijn leden uit Muiden van harte 

uitgenodigd. We voldoen helaas niet aan het rooster van aftreden.  

11. Verslagen van de projecten in Ghana, Nepal en Mali 

Door de afwezigheid van de projectleiders Trudi van Dorssen en Jan Maat 

geeft Luuk een korte toelichting. 

* Ghana Luuk begint met het filmpje uit Atsiekpoe van 23 januari 2022 over 

de ingebruikname van de waterpomp en wat er op dit moment bereikt is 

aan de bouw van de kliniek. (een centrum voor moeder- en kindzorg)  De 

opbrengst van Wandelen voor Water is 3.405,05 euro en zal voor een 

toiletgebouw en watervoorziening van de kliniek gebruikt worden. 

*Mali   Er is een luchtfoto van Here Bugu en hierop kan je zien hoe dit nu 

uitgebreid is naar een gebied van 4 hectare.  Ook wordt er over het 

nomadisch volk De Peulen die hier ook leven een korte toelichting gegeven 

*Nepal   In Dos Kilo is er een mobiel zuurstofapparaat gedoneerd. Verder is er 

extra bijdrage verstrekt voor voedselpakketten aan de allerarmsten, die niet 

konden handelen omdat de markten vanwege Covid gesloten waren. 
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11. Rondvraag  

Dick Marjot vraagt of er nog andere projecten in de pijplijn zitten. Op dit 

moment zijn deze projecten voldoende. Als er een nieuwe aanvraag komt 

dan zullen we die bekijken en beslissen wat we ermee gaan doen.  

Na de pauze  sprak Betteke de Gaay Fortman over haar boek “ Mensen 

Ontwikkelen Zichzelf”.  Zij vertelt hier over haar werk  voor de Karuna 

foundation in Nepal onder de armste bevolkingslagen met gehandicapte 

kinderen. Het uitgangspunt hierbij is dat de ondersteuning tijdelijk is en dat de 

mensen zelfvoorzienend moeten worden.  Ze geeft hierbij voorbeelden van 

de successen maar ook van  gevallen waar het niet goed is gegaan. 

Er was een leuke wisselwerking tussen Betteke en de aanwezigen. Dit was 

een onderhoudend tweede deel van de Algemene ledenvergadering. 

Ad. 4  Secretarieel jaarverslag 2022 VOMM 

Samenstelling bestuur 

Voorzitter: Luuk Donders, Penningmeester: Coosje Riemers, Secretaris: Fred 

Kortekaas; Leden: Trudi van Dorssen en Swantje Tieken; PR VOMM: Jan Maat. 

Vergaderingen 

In 2022 is het bestuur 7 keer bijeengeweest. Tijdens de vergaderingen 

bespreken we de voortgang van de projecten en de financiële situatie van 

de projecten. Hierbij is er ook ruimte om kleine hulpvragen af te handelen en 

worden voorstellen voor nieuwe projecten besproken en onderzocht hoe we 

hier mee om moeten gaan. 

We kijken ook naar zaken waarmee we de VOMM onder de aandacht 

kunnen brengen. Denk hierbij aan de voorbereiding van de krant, de 

organisatie van Wandelen voor Water en gastsprekers voor de Algemene 

ledenvergadering. 

Formaliteiten 

De registratie van VOMM bij de Kamer van Koophandel is uitgebreid met de 

vereiste UBO-registratie ( Ultimate Beneficial owners oftewel uiteindelijke 

belanghebbenden).    

Activiteiten  

Wandelen voor Water is na twee jaar corona wel doorgegaan. Helaas 

hebben alleen de Muiderbergse scholen meegedaan. We gaan in 2023 de 

scholen weer actief benaderen om de kinderen te laten meelopen. 

Voorafgaand aan de loop wordt op de scholen aan de betreffende klassen 

voorlichting gegeven over het project, ontwikkelingshulp en het collecteren.  

VOMM heeft bij Swing op de Brink gratis kraanwater bij het diner verstrekt. Dit 

om onze waterprojecten extra onder de aandacht te brengen. 
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We zijn aangesloten bij Partin, een stichting die kleine particuliere initiatieven 

ondersteunt. We kunnen gebruik maken van hun expertise en beleidsmatige 

ondersteuning. 

Voorbeelden zijn hun adviezen met betrekking tot de invoering van de 

wetten UBO-registratie en WBTR (Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen), 

het schrijven van een strategisch meerjarenplan en het jaarverslag. 

Daarnaast organiseren zij jaarlijks een stimulerende Partin-dag en diverse 

Webinars.  

We informeren onze leden over de ontwikkelingen van de projecten via de 

digitale nieuwsbrieven en de website.  Leden die geen email adres hebben 

krijgen de informatie op papier thuis.      

De projecten 

Het afgelopen jaar hadden we drie projecten. Het gaat hierbij om Mali -Here 

Bugu, Ghana – Atsiekkpoe en Nepal – Doskilo. De laatste twee projecten zijn 

afgerond. Tijdens de ALV zal een toelichting over het verloop van de 

projecten worden gegeven. 

Financiën 

De vereniging is een financieel gezonde instelling. Zie voor financieel 

jaarverslag agenda punt X. De Stichting Helder Gooise Meren blijft ons tot en 

met 2024 ondersteunen. 

Ledenbestand  

De vereniging telt op 31 december 2022: 183 leden. 

Ad. 5 b Toelichting jaarrekening 2022  

OPBRENGSTEN  

Het afgelopen jaar is, zeker ten opzichte van de 2 afgelopen jaar, voor de 

VOMM goed verlopen.   

• Gelukkig kon ‘Wandelen voor water’ doorgaan en samen met nog een 

kleine actie bij Swing op de Brink heeft dit € 3.835 opgebracht.   

• De Stichting Helder Gooise Meren heeft het jaarlijkse bedrag van € 

3.000 gedoneerd; € 1.000 per project. En een extra € 1.000 bestemd 

voor het uitbrengen van de VOMM-krant.   

• De VOMM begon 2022 met 181 leden en eindigde het jaar met 183 

leden. Er zijn wat leden verhuisd en overleden, maar ook weer wat 

nieuwe leden bijgekomen. De contributie heeft bijna €700 meer 

opgebracht dan begroot, totaal € 4.691. Een aantal leden zijn vergeten 

contributie te betalen, maar hebben dit gelukkig in 2023 alsnog 

gedaan.  

• De inschrijving voor de Rabo Club Support is dit jaar niet goedgekeurd.  
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• Verder zijn er nog een paar speciale donaties gedaan; de opbrengst 

van de collecte door de Diaconie Grote Kerk Muiden, verschillende 

mensen die in plaats van een cadeau een donatie aan de VOMM 

hebben gevraagd en iemand die het bedrag van de extra 

energietoeslag heeft gedoneerd.   

UITGAVEN  

• De VOMM-krant wordt begin 2023 uitgebracht, de € 1.000 die dit jaar 

hiervoor is ontvangen van Stichting Helder zal hiervoor worden 

gebruikt.  

• De algemene kosten; secretariaat-, vergader-, bank- en websitekosten 

komen op € 286, iets lager dan begroot.   

• Er is besloten om naar alle drie de projecten de jaarlijkse bijdrage van € 

2.500 over te maken.  

• Naast het vaste bedrag is ook de opbrengst van ‘Wandelen voor 

water’, speciaal bestemd voor het project in Atisiekpoe , 

overgemaakt.   

• En een extra bedrag voor Here Bugu van € 125 t.b.v. van de jaarlijkse 

Rijst- en Gierstactie.   

• De VOMM begon het jaar met een saldo van € 7.000 en eindigde op 

31-12-2022 op € 8.100. Waarvan, zoals eerder aangegeven, € 1.000 is 

gereserveerd voor het uitbrengen van de krant.  

Aan alle leden, donateurs en nieuwkomers hartelijk dank voor de 

betrokkenheid bij de activiteiten van de VOMM.    

  

Fass Boye, Senegal:  
Dove kinderen halen water op van de markt voor hun school en onderkomen 
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Ad 5a en 8a Realisatie 2022 en Begroting 2023 

Bedragen in €     

     

OPBRENGSTEN 
Begroot 

2023 
Realisatie 

2022 
Begroot 

2022 
Realisatie 

2021 

Contributies/Donaties pers. 4.100,00   4.630,00   4.000,00   4.271,50  

Donatie Instanties 3.000,00   4.000,00   4.000,00   3.000,00  

Rabobank clubsupport -     -     -     581,52  

Braderieën, kerkcollectes 50,00   146,50   -     -    

Wandelen voor Water 3.000,00   3.885,45   2.000,00   2.994,51  

Rente sparen -     0,50   -     0,85  

Contr. voorgaande jaar   -     -     -     61,00  

  10.150,00   12.662,45   10.000,00   10.909,38  
     

KOSTEN   
Begroot 

2023 
Realisatie 

2022 
Begroot 

2022 
Realisatie 

2021 

Secretariaatskosten 120,00   106,99   120,00   118,49  

Jaarvergadering 50,00   -     50,00   -    

Bankkosten 150,00   154,01   130,00   123,31  

Website 50,00   25,00   75,00   25,00  

Krant en bezorging 1.000,00   -     1.000,00   722,75  

Kosten activiteiten 500,00   -     400,00   12,50  

Ghana - Atsiekpoe 236,05   6.149,40   2.500,00   5.270,00  

Nepal - Namjung Doskilo  2.500,00   2.500,00   2.610,00  

Mali - Here Bugu 2.781,50   2.625,00   2.500,00   2.610,00  

Congo - Impaction 2.600,00   -     -     -    

Senegal - Silent work 3.000,00   -     -     -    

Totaal kosten 10.487,55   11.560,40   9.275,00   11.492,05  
     

Exploitatieverschil -337,55   1.102,05   725,00   -582,67  

   31-12-2022 01-01-2022 

Rabo rekening courant  3.884,97   2.783,42  

Rabo spaarrekening  4.168,55   4.168,05  

Kas  50,00   50,00  

   8.103,52   7.001,47  

    



8 

 

Activa €  aantal leden 01-01-2022 181  

Beamer 1,00   nieuw 4  

Scherm 1,00   opzeggingen -2  

Banieren 1,00   aantal leden 31-12-2022 183  

Kleding 1,00      
Boekwaarde: 4,00   Wel lid en niet betaald 2022 28  

 

 

Ad. 6  Verklaring Kascommissie 
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Ad 8b  Toelichting op de begroting 2023    
INKOMSTEN  

De verwachting is dat de inkomsten van contributie, donaties en de actie 

‘Wandelen voor Water’ dit jaar tenminste gelijk of iets hoger zullen zijn dan 

2022.    

• Begin 2023 wordt de VOMM-krant weer huis aan huis bezorgd in 

Muiden (ook in de nieuwe wijk de Krijgsman) en Muiderberg.    

• Stichting Helder Gooise Meren heeft de VOMM toegezegd nog 2 jaar 

(2023 en 2024) een bijdrage van € 3.000 te zullen doneren. De 

eenmalige extra bijdrage in 2022 van € 1.000 voor het uitbrengen van 

een krant wordt dit jaar hiervoor gebruikt.   

• Ook dit jaar zal de VOMM meedoen aan de RaboClubsupport actie, 

maar op de begroting is hiervoor geen bedrag opgenomen. De 

aanvraag wordt niet altijd gehonoreerd.  

• Het enthousiasme van de lagere scholen voor ‘Wandelen voor Water’ 

is goed. Er is een bedrag van € 3.000 begroot.   

• Dit jaar is er gekozen voor twee nieuwe projecten, mogelijk dat dit 

mensen stimuleert om weer/meer te doneren.   

KOSTEN  

• De verwachting is dat de algemene kosten gelijk blijven en de kosten 

voor het uitbrengen van een papieren krant is al een bedrag 

gereserveerd.    

• De kosten voor het organiseren van activiteiten zijn op € 400,00 

begroot.   

• De projecten die de VOMM al jaren steunt, Atsiekpoe en Namjung 

Doskilo zijn dit jaar afgerond. Here Bugu ontvangt begin 2023 een 

donatie van € 2.500.   

• Er wordt gestart met 2 nieuwe projecten. Impacion; de VOMM steunt 10 

families, die een zwaar gehandicapt kind hebben, met € 5 per week. 

• De opbrengst van Wandelen voor water gaat dit jaar naar Silent Work. 

De VOMM hoopt een bedrag over te kunnen maken tussen € 3500 en  

€ 4500. Dit wordt gebruikt voor het bouwen van een installatie om 

water te kunnen zuiveren.  

• Inwoners van Muiden en Muiderberg kunnen altijd kleinschalig 

projecten, die aan de doelstelling van onze vereniging voldoet, 

inbrengen bij de voorzitter of secretaris.   
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• reserve op de spaarrekening is aan de hoge kant. Dit maakt de VOMM 

betrouwbaar, ook als er niet direct een nieuwe sponsor wordt ter 

vervanging van stichting Helder.  

Contributie:  

• Het bestuur stelt voor om een contributie van € 10 te handhaven, maar 

wil de leden voorleggen of ze het hiermee eens zijn. Afgelopen jaar 

betaalde ongeveer een kwart van de leden €10 en driekwart €15 of 

meer.  

Moet de contributie worden verhoogd naar € 15? Dit zou € 250 kunnen 

opleveren, maar mogelijk ook opzeggingen als gevolg kunnen hebben. 

 

 

 

Water voor ons zo makkelijk uit de kraan te halen, hoe moeilijk is dat in 
andere landen? 
Een rijkdom waar we ons onvoldoende van bewust zijn, daarom schenken 
we na de pauze puur kraanwater. 


