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Notulen Algemene Ledenvergadering VOMM  

29 juni 2021 

 

Locatie: Ontmoetingscentrum de Steeg Muiderberg 

 

Aanwezig 

Luuk Donders (voorzitter), Liesbeth van Diest, Henry Deuling, Jan Maat, 

Swantje Tieken (online) Erik Jan de Wit, Nel de Wit en Coosje Riemers (notulen).  

 

Afwezig met bericht   

Trudi van Dorssen, Jan en Bep van Dijk, Fred Kortekaas, Dick Marjot, Jan Meindertsma 

en Yvonne Vriend. 

  

1. Opening  

Luuk opent de vergadering. In de hoop dat de Coronamaatregelen zouden 

worden opgeheven is de ALV steeds uitgesteld. Volgens de statuten moeten de 

ALV voor 1 juli plaatsvinden. Om hieraan te voldoen is ervoor gekozen om, 

ondanks dat een deel van het bestuur afwezig zou zijn, tijdig te vergaderen.  

 

De agenda wordt goedgekeurd.  

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

• Helaas ontvingen de VOMM het bericht dat Leen de Wilde (jarenlang 

penningmeester) en Jos Vossen (vorige voorzitter)  zijn overleden.  

• Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3. Vaststellen notulen ALV 11 maart 2020 

De notulen van de ledenvergadering van vorige jaar zijn, met dank aan de 

notulist, goedgekeurd. Er waren nog wel enkele taalkundige opmerkingen.   

 

4. Jaarverslag 2020 secretaris 

Erik Jan de Wit merkt op dat er een paar kleine taalfouten zijn gemaakt.  

Vervolgens wordt het jaarverslag van de VOMM goedgekeurd.  

 

5. Financieel jaarverslag 2020 penningmeester 

De inkomsten waren een stuk lager omdat Wandelen voor Water afgelopen jaar 

niet kon worden georganiseerd i.v.m. de Corona maatregelen. De VOMM heeft 

met de vaste en extra donaties van de leden, een bijdrage van de stichting 

Helder, een collecte van de kerken Muiden en Muiderberg en een bedrag uit de 

reserve van VOMM de 3 vaste projecten en 2 extra projecten toch een mooi 

bedrag kunnen doneren.  

De kosten zijn ook wat lager omdat er dus geen activiteiten zijn georganiseerd.  

 

6. Verslag Kascommissie 

Ook hier had Corona invloed; het contact moest allemaal per mail verlopen. De 

Kascommissie (Nel de Wit en Dick Marjot) hebben de financiën gecontroleerd en  

goedgekeurd.  

Nel stelt voor om resultaat en begroting afgelopen jaar en begroting komend 

jaar in een tabel te presenteren. Voorstel wordt aangenomen.  

 

7. Samenstelling Kascommissie 2022 
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Nel geeft aan dat er jaarlijks een oud en een nieuw lid in de commissie zitting 

moet hebben. Er wordt voorgesteld dat Nel 2 jaar in de commissie zit en Dick 3 

jaar.  Hiermee is vergadering (en Dick -achteraf) akkoord. 

 

8. Begroting 2021 en vaststelling contributie 

De begroting voor dit jaar is voorzichtig gesteld. Het is moeilijk in te schatten of 

het lukt om in 2021 een goede actie te organiseren. In plaats van Wandelen voor 

Water is de Water Balance Challenge bedacht. Met het idee dat de lagere 

scholen van Muiden en Muiderberg deze actie doen i.p.v. het wandelen.  

Op dit moment lijkt de druk op de scholen te hoog (o.a. door Corona en fusies) 

om ruimte te maken voor een extra programma. Afwachten hoe in 2022 gaat.  

 

Na enige discussie wordt vastgesteld dat de contributie voor de leden van de 

VOMM ook in 2021 € 10,00 is.  

 

9. Samenstelling bestuur  

Luuk geeft aan dat het bestuur op zoek is naar nieuwe leden.  Komend jaar is de 

samenstelling onveranderd.  

 

10. Plannen voor volgend jaar en de lopende projecten 

Voor het project in Ghana probeert Cindy Noordermeer een bedrag bij elkaar te 

krijgen voor een waterpomp op zonne-energie. Samen met Luuk heeft ze een 

gesprek gehad met Wilde Ganzen. De eisen van Wilde Ganzen (o.a. het vestigen 

van een stichting in Ghana) zijn op de korte termijn niet haalbaar.  Behalve 

VOMM is er een andere partij die wil bijdragen.  

 

Ter sprake komt of Wilde Ganzen een optie is voor Here Bugu. Maar Jan geeft 

aan dat Yvonne Gerner op geen enkele manier geld wil ontvangen van 

organisaties die een politieke of religieuze ‘kleur’ hebben. Here Bugu doet heel 

veel; VOMM kiest ervoor om bij te dragen aan onderwijs en hygiëne. Ondanks 

alle onrust in Mali gaat het goed met het project.  

 

De donatie aan Nepal is gebruikt voor zonnepanelen en een accu die voor 7x24 

uur voorziet in de stroom. Dit is heel bijzonder in Nepal. Verder ontving de VOMM 

van Krishna (oprichter van het kindertehuis) een extra donatie i.v.m. de enorme 

hoeveelheid mensen die geen werk en dus geen eten hebben als gevolg van 

Corona.  

Alle aanwezige leden vinden dat, ondanks dat VOMM geen noodfonds is, een 

extra bijdrage terecht. Het gaat om een project wat al lang gesteund wordt 

door de VOMM. 

Luuk en Coosje zullen nog een keer goed naar de begroting kijken om te 

bepalen of een extra bijdrage mogelijk is.  

 

Met de nieuwe wijk bij Muiden is er een potentieel voor leden. Jan Maat geeft 

aan dat op dit moment de wijk nog niet af is en door hoe deze is aangelegd er 

nog niet veel samenhang is. De bewoners komen elkaar niet tegen op straat. Het 

is lastiger om dan te zoeken naar mensen die het leuk vinden om zich aan te 

sluiten of in te zetten voor iets. Er zijn allerlei ontwikkelingen, er komt een nieuwe 

school, mogelijk zijn er in  een later stadium betere opties.  

Er is iemand die foto’s maakt van voordeuren voor een project in Senegal, Luuk 

zal kijken of hij contact kan maken.  
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Zoals bij punt 8 als is aangegeven is er een nieuwe actie bedacht. Omdat het 

nog niet loopt zoals gehoopt, wordt er over mogelijkheden nagedacht.  

Opties: De Water Balance Challenge een dag op het strand, in september 

misschien langs de scholen om de VOMM opnieuw onder de aandacht te 

brengen. Er zijn veel nieuwe leraren op school en veel leerlingen kennen ook 

Wandelen voor Water niet meer. Liesbeth geeft aan dat altijd ze bereid is om te 

helpen als dit nodig is.  

 

11. Rondvraag en sluiting 

Bij de rondvraag vraag Erik-Jan of de VOMM op de hoogte is van de de WBTR. 

Voor 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. 

Luuk geeft aan dat hij op de hoogte is.  

 

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen voor de rondvraag. Luuk bedankt 

iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.  

 

Na afloop wordt een filmpje getoond van Cindy Noordermeer over Atsiekpoe en 

de water balance challenge. 

 


