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1-Goedkeuring Notulen vorige vergadering.
Bestuursvergadering WvU.
Datum: 8-10-2018
De Eelinkes 16, Winterswijk
Aanwezigen: Theo Idink, Alle Jan van der Meulen, Marthanel Van Bruggen, Martin van der Meulen
Afwezig: Geert Nijkamp (voorzitter) en Yolanda Schutte
1. Opening. De vergadering wordt geopend door Alle Jan van der Meulen, daar de huidige
voorzitter afwezig is, daar hij momenteel woonachtig is in Spanje.
2. Samenstellen nieuw bestuur. In verband met de definitieve woonplaats in Spanje treden de
heer Geert Nijkamp en Yolanda af als bestuurslid. De heer Theo Idink is bereid gevonden toe
te treden tot het bestuur. Het nieuwe bestuur kiest haar midden de heer Idink tot voorzitter. De
nieuwe bestuurssamenstelling wordt vastgelegd met Bestuursbesluit 4.
3. Ingekomen stukken. De ingekomen stukken betreffen communicatie met BIS Tilburg in
persoon met mevr. Martine Stoppelenburg. Wij zijn lid van bij BIS geworden om gebruik te
kunnen maken van hun kennis op het gebied van subsidies en fondsenwerving. Wij kunnen
haar altijd raadplegen. Er wordt een concept beleidsplan opgesteld. Het huidige voorstel wordt
herschreven. De versies moeten worden genummerd of voorzien van een versie nummer.
4. Lopende onderwerpen. In Uganda loopt momenteel het opstarten van het water project dat
bronnen gaat slaan. Ook hiervoor dienen documenten te worden gemaakt.
5. Subsidie aanvragen. Er moeten meerdere subsidies worden aangevraagd: voor de
opstartperiode van het waterproject, initiële kosten, beveiliging na het erf en uitbreiding van
de kippenfarm. Deze worden uitgewerkt in samenwerking met BIS. Bis adviseert voor grote
projecten samenwerking met “de wilde ganzen”.
6. Financieel overzicht. Dit wordt bekeken en akkoord bevonden.
7. Nieuwe acties. Momenteel geen nieuwe acties.
8. Rondvraag. Algemene info besproken betreffende WvU.
9. Sluiting. De vergadering wordt gesloten en ieder wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid
en inbreng.

De notulen worden goedgekeurd .
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Chronologisch Jaarverslag Wezen van Uganda over 2019.

In dit chronologisch jaarverslag geven wij u een overzicht van de
belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen in onze stichting. Het is
geen uitputtend verslag . Meer detail kunt u vinden in het reisverslagen en de
nieuwsbrieven. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen als u meer informatie
wilt over bepaalde onderdelen van onze activiteiten.
Januari, Allejan en Martin van der Meulen hebben een werkbezoek gebracht aan
Mukono Uganda van 14 tot en met 25 januari 2019. Het doel was voornamelijk de werkwijze
rondom het slaan van putten te bekijken en hulp te bieden bij de uitvoering van het
waterproject. Uiteraard stond een bezoek van de boerderij en het oplossen van enkel
knelpunten ook op de agenda . Een gedetailleerd verslag van het werkbezoek vind u elders op
de site.
Februari, Brief naar KvK t.a.v. wijziging bestuur WvU. Dhr. Theo Idink is voorzitter
geworden. De vorige voorzitter Dhr. Geert Nijkamp verbleef veelvuldig in het buitenland kon
daardoor de activiteiten t.a.v. WvU steeds moeilijker combineren met zijn ander
werkzaamheden.
Hij wordt van harte bedankt voor zijn inzet voor de Stichting..
Diverse WvU documentatie is opgesteld om subsidie te verkrijgen tbv ons waterproject.
Om dat project te doen slagen is 7500 euro nodig.
Versturen van het jaarverslag naar de vrienden van WvU. Kijk onder jaarverslagen voor het
jaarverslag
Maart, Evaluatie van de financiële resultaten van de eerste bron in Kavule
Takatuka fonds doet een schenking van 2500 euro.
April, Benadering Universiteit van Wageningen t.a.v. meelwormen door Martin van der
Meulen.
Mei, Diverse nieuwe vrienden zijn toegevoegd aan ons donateurenbestand.
Zij maken allen gebruik van de ANBI methodiek.
Versturen van de nieuwsbrief naar de vrienden van WvU. Kijk onder nieuwsbrieven om de
nieuwsbrieven te lezen.
Juli, overige subsidieverstrekkers hebben ook een donatie toegezegd. Het Takatuka fonds,
De Johanna Donk Grote Stichting (DJDJS) en de Hofman Stichting hebben ons de benodigde
gelden (samen 7500 euro) toegezegd.
September, evaluatie van werkwijze en financiering van de waterputten.
De conclusie is dat we het waterputtenproject voorlopig moeten stoppen.
November, opstellen profielschets nieuwe organisatie en Manager tbv waterproject
December, Benadering van Vitens waterbedrijf t.b.v. sponsoring, Niet gekregen, omdat zij
enkel heel grote projecten doen.
Documentatie opgesteld en verstuurd t.a.v. projectverloop en financiële verantwoording van
het waterproject van WvU naar subsidie verstrekkende instellingen.

Naast de per maand genoemde activiteiten is er zeer intensieve
begeleiding geweest van met name de FloFlo projecten. Dit heeft geleid
tot een proof of concept, door het realiseren van 4 werkende pompen in
2019. Daarmee is deze fase afgesloten. Op nader te bepalen moment zal
een doorstart worden gemaakt. Er wordt nog nagedacht over welke vorm hiervoor gekozen
gaat worden. Na de opstart fase is de bedoeling dat het bedrijf zelfstandig functioneert en per
bron een bijdrage zal doen aan MCSI. Dit als tweede poot om MCSI zelfstandig te maken en
niet afhankelijk van giften uit Nederland.
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Financiën

3-1 Budget 2019 definitief.

Definitief

Budged WvU 2019

exchange
rate
Incomming WvU
sponsors
amount
gifts

4400

€ 1.560,00
€ 1.000,00

€ 1.560,00
6.864.000
4.400.000

€ 2.560,00

11.264.000

€ 6.900,00
€ 600,00

30.360.000
2.640.000

Total project short on budget inclusive secondary

€ 4.940,00

21.736.000

Contribution to MCSI
children T1
children T2
children T3

€ 1.536,00
€ 640,00
€ 384,00

6.758.400
2.816.000
1.689.600
11.264.000

13
€ 120,00 / year

Inkomsten
23 €
5 €

needed budget

300,00
120,00

children

60 %
25 %
15 %

€ 2.560,00

Total

€

Total needed By MCSI, secundary
T1
T2
T3

Total needed by MCSI primery
T1
T2
T3

UGX

€
60% 6.900,00
€
25% € 6.900,00 €
15% € 6.900,00 €

4.140,00
1.725,00
1.035,00

€ 600,00 €
€ 600,00 €
€ 600,00 €

360,00
150,00
90,00

18.216.000
7.590.000
4.554.000
1.584.000
660.000
396.000

€

7.500,00

33.000.000

60%
25%
15%

Total

De begroting wordt in orde bevonden .

3-2 Budget over 2020

Budget WvU
2020
exchage rate

4.000

€ 120 €
€

In €
2.040
960

in UGX
8.160.000
3.840.000

€

3.000

12.000.000

€ 120 €
€ 300 €

600
6.900

2.400.000
27.600.000

Totaal nodig

€

7.500

30.000.000

Contributie WvU
Contributie MCSI

€
€

3.000
4.500

12.000.000
18.000.000

Totaal nodig

€

7.500

30.000.000

60% €
25% €
15% €

1.800
750
450

7.200.000
3.000.000
1.800.000

€

3.000

Inkomsten WvU
Sponsor kinderen
Verwachte giften

per jaar
17

Totaal Inkomsten

Benodigd budget 2020 MCSI
kinderen primary
5
kinderen secundary
23

Afdracht naar MCSI
Termijn
termijn
Termijn

T1
T2
T3

€

12.000.000

Opmerking: De bijdrage van MCSI komt uit de opbrengsten van onze kippenboerderij
De volledige sponsor bijdragen gaan naar MCSI.
Indien er meer giften binnenkomen wordt dit besteed aan projecten.
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plannen voor 2020
Martin van der Meulen zal een beleidsstuk maken waarin wordt beschreven hoe men de opzet en
realisatie van Well Wishes Uganda denkt te realiseren voor 3 Juni 2020.
Allejan van der Meulen, maakt een plan voor 3 juni 2020 waarin de toekomst van de boerderij
wordt beschreven welke activiteiten WvU moet ondernemen om de boerderij verder te
ontwikkelen als inkomstbron voor de kinderen van WvU. E.a is nodig als we subsidie willen
aanvragen. Aanvragen voor financiële ondersteuning moeten voorzien zijn van een duidelijk en
concreet plan (Wie , Wat, Wanneer, Hoeveel ) moeten zijn voorzien.

5

Wat verder ter tafel komt.

5.1 Informatie voorziening ;Informatie van WvU. Doordat er veel aandacht gaat op dit moment naar
de projecten , is de aandacht voor de kinderen wat minder. Aangezien WvU als hoofddoel heeft de
educatie van kansarme kinderen is de afspraak gemaakt in volgende nieuwsbrieven daar meer
aandacht aan te geven.
5.2 Momenten van informatie voorziening .
Er is besloten om de vergadermomenten te verdelen over het jaar. Een vergadering in februari waarin
de financiële resultaten over het afgelopen jaar besproken worden. Daarna is er in november nog een
vergadering waarin het budget voor het komende jaar wordt besproken op basis van de gemaakte
plannen en acties.
Vergaderingen en bijeenkomsten die nodig zijn voor het ondersteunen en begeleiden van projecten
staan los van de bovengenoemde vergaderingen en zullen naar behoefte ingevuld worden.
5.3 Aanpassen beleidsplan en documentatie.
De voorzitter zal het beleidsplan 2018 dat is besproken aanpassen en o.a. van een nieuwe datum
voorzien. De Flyer zal ook aangepast worden.

