
Notulen Algemene Ledenvergadering VOMM van 11 maart 2020 

Aanwezig: Nel de Wit, Coosje Riemens, 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 Biallosterski, Gerda Holzhaus en Swantje Tieken. 

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. (30x Wandelen voor zr Truus) 

3. Vaststelling notulen Algemene ledenvergadering VOMM  27 februari 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 dorps-/stadsgenoten 

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:                                                                                                       

* de sponsor Stichting Helder Gooise Meren. Deze heeft ook twee keer een krant 

gesponsord.                                                                                                                          

* Een 80 jarige heeft zijn verjaardagscadeau aan de VOMM geschonken.                                  

* Wij hopen nieuwe leden te krijgen. Hiervoor is bij de laatste krant een aparte bijlage 

voor de bewoners van de Krijgsman toegevoegd. 

Op de vraag wat de gemeente doet: 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. Het verhoogt de 

zichtbaarheid van de VOMM in het dorp/stad. 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 Duyts 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 ledenlijst van 

de vereniging is niet gecontroleerd, dit ivm AVG. 

 



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 zijn de reserves te hoog om aan de 

90% eis te voldoen.                                                                                                                    

We willen € 6.000 euro in reserve houden zodat we de projecten twee jaar kunnen 

ondersteunen, als onze bronnen zouden opdrogen. Voorgesteld wordt om een extra 

bedrag van € 1.000 per project beschikbaar te stellen.  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 zien 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 muren van Here Bugu. Met name ten behoeve van de 

nomaden (Peulen) die bij Here Bugu zijn neergestreken. 

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  keurt het voorstel goed. 

Luuk Donders bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. Hij voelt zich hierdoor 

gesterkt om door te gaan op de ingeslagen weg. We zijn blij met hem en het vele werk 

dat hij verricht 

 

 

  


