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1. Inleiding 

 
In 1981 werd de Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Muiden - Muiderberg 
opgericht. 
 
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2021 – januari 2024  
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte 
resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.  
 
De fondsenwerving in de toenmalige gemeente Muiden heeft een 47-jarige 
geschiedenis en de VOMM functioneert sinds 1981 als statutaire vereniging. 
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2. Visie en Missie 

 
2.1 Visie 
De Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Muiden Muiderberg (VOMM) 
bestaat vanaf 1981. Door vrijwillige inspanning van dorpsgenoten zijn we in 
staat om kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden te realiseren.  
Door acties te organiseren t.b.v. fondsenwerving en door persoonlijk contact 
bieden vooral inwoners van Muiden en Muiderberg hulp aan mensen in 
hulpbehoevende landen. 
De steun gaat rechtstreeks (strijkstokloos) naar de hulpverleners ter plekke, die 
een directe relatie hebben met een bij de VOMM bekende Muidenaar of 
Muiderberger.  
Wij bepalen niet wat er gedaan moet worden, dat doen de bewoners in het 
gebied waar we helpen zelf..  
 
Kortom financiële steun vanuit lokaal ontstane vraag.  
 
2.2. Missie 
De Vereniging stelt zich ten doel om de kwaliteit van leven van kwetsbare 
groepen in ontwikkelingslanden te verbeteren en om daarbij de 
zelfredzaamheid van die groepen te vergroten. 
 
Hierbij valt te denken aan:  

- veilige leefomstandigheden voor het opgroeiende kind 
- duurzame toegang tot schoon drinkwater en een toilet 
- bereikbare gezondheidszorg voor iedereen 
- onderwijs voor iedereen 
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3. Ambities 

 
VOMM is een kleine vereniging van dorps- en stadsbewoners (Muiderberg en 
Muiden – voorheen de gemeente Muiden), die kleine ontwikkelingsprojecten 
in landen met een fragiel staatsbestel mogelijk probeert te maken.  
De afgelopen 40 jaar heeft VOMM bewezen hiertoe in staat te zijn. 
De VOMM trekt zich terug indien een grote partij of de landelijke regering de 
verantwoordelijkheden overneemt. 
 
3.1 Projecten 
In de komende jaren zullen wij ons vooral richten op het ondersteunen van de 
huidige projecten.  
 
Dit zijn: 

• In Ghana – de bouw van de Green Clinic in Atsiekpoe 

• In Mali – Here Bugu – een multicultureel woon-, werk- en 
scholingsgemeenschap met vluchtelingenopvang. Wij sponsoren daar het 
scholingsprogramma voor jongvolwassenen. 

• In Nepal – een kinderhuis en regionale medische post in Dos Kilo.  

• Incidentele kleine projecten zoals onlangs de Imkerprojecten in Nepal en 
Kenia. 

 
De voorwaarden voor het financieel steun verlenen aan een project blijven 
onveranderd : 
 

1. De aanvrager moet een relatie met een bewoner van Muiden of Muiderberg 
hebben (gehad). 

2. Het project moet een bereikbaar doel hebben met uiteindelijk een zichtbaar 
resultaat. 

3. De VOMM zal gezien de omvang van haar budget alleen kleinschalige 
projecten kunnen helpen. 

4. De VOMM is geen rampenfonds. 
5. Een bijdrage van een paar duizend euro / per jaar moet een essentiële 

verandering teweeg kunnen brengen aan het project. 
6. Het project moet streven naar ontwikkeling, zelfredzaamheid, de bijdrage is 

een investering in die richting. 
7. De bijdrage zal gaan naar een ‘derde wereld’ land. 
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8. Er mogen geen gelden aan een strijkstok blijven hangen.  
9. Het gaat uitdrukkelijk niet om hulp aan een enkel individu. 
 
 
3.2 Verantwoording 
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in een financieel 
jaarverslag dat wordt gecontroleerd door de kascommissie en zal worden 
besproken en vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering. Daarna wordt 
het verslag ook gepubliceerd op onze website. 
 
De projectleiders rapporteren over de ontwikkelingen bij het door hen 
begeleide project tijdens de ALV en in de digitale nieuwsbrief, de VOMM-krant 
en/of in het lokale nieuwsblad het MuiderNieuws. 
De rapportage wordt geplaatst op onze website en ook onze sponsoren 
worden op de hoogte gehouden over het resultaat van hun bijdrage.   
 
Iedere donateur die ons met meer dan 100 Euro steunt, krijgt een persoonlijke 
bedankbrief. 
 
Wij zijn een vereniging die voldoet aan de voorschriften die de wet ons stelt; te 
denken valt aan WBTR en UBO.  Daarmee conformeren wij ons aan de normen 
die door en voor de fondsenwervende sector zijn vastgesteld.  
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3.3 Fondsenwerving 
Helaas hebben de laatste jaren vanwege covid-19 geen publieke acties, zoals 
Wandelen voor Water, kunnen plaatsvinden. Zodra de mogelijkheid zich weer 
voordoet zullen we de organisatie van dit vaste onderdeel van ons 
wervingsprogramma hervatten. Zo ook het vertegenwoordigen van de VOMM 
met onze stand tijdens dorps- of stadsactiviteiten. 
 
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij: 
 

• onze bestaande leden en donateurs aanschrijven om hun contributie te 
voldoen en niet persé de minimumbijdrage over te maken,  

• lezingen geven voor de lokale serviceclubs,  

• meedoen aan de jaarlijkse Rabo Club Support actie, 

• lessen voorbereiden op de plaatselijke basisscholen voorafgaand aan de 
Wandelen voor Water-sponsoractie,   

• lokale vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven,  

• indien mogelijk een suppletie aanvragen bij Wilde Ganzen, 

• sponsorovereenkomsten afsluiten. 
 
Voor het verkrijgen van de nodige know how: 
 

• hebben we ons aangesloten bij de vereniging Partin, 

• zijn we op zoek naar een betaalbare notaris voor de modernisering van onze 
statuten en het huishoudelijk reglement, 

• onderhouden we binnen onze Gemeente contacten met gelijkgestemde 
organisaties (sponsordiner). 
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4. Kansen & Bedreigingen 

 
Kansen 
Het sterke punt van onze vereniging bij het realiseren van onze doelstelling is 
dat we kleinschalig en overzichtelijk zijn.  
 
Dat we jaarlijks een ALV hebben waar we als bestuur verantwoording afleggen 
over het gevoerde beleid en waar wij informatie en advies van onze leden 
krijgen. 
 
Dat we samenwerken met stabiele stichtingen in den vreemde, die we kunnen 
vertrouwen en die regelmatig hun vorderingen rapporteren.  
Tegenwoordig via zoom, video of app, hetgeen duur en niet-duurzaam reizen 
overbodig maakt.  
 
Door het lokale karakter van ons werk bestaat tussen de gemeenschap en het 
bestuur van de VOMM een persoonlijke binding en betrokkenheid. 
 
Bedreigingen 
Het bestuur bestaat al geruime tijd uit dezelfde leden. Bestuurswisselingen 
vinden weinig plaats en dit kan op den duur continuïteitsproblemen 
veroorzaken.  
Het is moeilijk om nieuwe bestuursleden te vinden.  
 
De ledensamenstelling is tamelijk grijs. Veel leden zijn al jarenlang lid 
en we constateren te weinig instroom van jongere donateurs/leden. 
Ledenwerving heeft de aandacht en we proberen ons meer in het lokale 
nieuwsblad te laten zien en op het regionale “GooiTV”. 
 
We gaven jaarlijks tweemaal een huis-aan-huiskrant uit. Doordat we geen 
gratis vormgever meer hebben en de papierprijs oploopt werden de kosten van 
de krant buitenproportioneel groot. De laatste twee jaar hebben we dan ook 
maar één krant uitgegeven. Dit leidt tot minder bekendheid in dorp/stad. 
 
Al meer dan 40 jaar lopen de kinderen van de basisscholen een sponsorloop 
tussen Muiden en Muiderberg. Door Corona is daar al twee jaar de klad in 
gekomen. Een traditie dreigt verloren te gaan, temeer omdat er een groot 
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aantal wisselingen in het onderwijspersoneel plaatsvindt. Daardoor ontbreekt 
ook de binding met de inspanningen van de VOMM. 

5. Strategisch stappenplan 

 
In dit hoofdstuk willen we zo concreet mogelijk onze stappen voor de komende 
jaren beschrijven. Natuurlijk is het mogelijk -als de situatie zich ineens 
voordoet- om hiervan af te wijken en een nieuw initiatief te omarmen. 
Maar altijd zal onze missie hierbij leidraad zijn. 
 
Fondsenwerving 
1. De penningmeester en de voorzitter zullen zich de komende vier jaar richten 

op het verwerven van nieuwe fondsen door lokale ondernemers aan te 
schrijven en hen te motiveren om de VOMM op een of andere manier te 
steunen.  

2. De secretaris zal warme contacten onderhouden met de lokale politiek, 
bibliotheken, kerken, sportverenigingen. Dit om collectes, toestemmingen 
respectievelijk sponsoracties mede mogelijk te maken en te ondersteunen. 

3. De projectleider Wandelen voor Water zal de leiding nemen in het doen 
uitgaan van een digitale nieuwsbrief voorafgaand aan de actie. Ook zal de 
lokale pers worden voorgelicht en waar mogelijk zal de actie ook in de 
kerkdiensten in Muiden en Muiderberg en in de gastlessen worden 
aangeboden bij de plaatselijke basisscholen.  
Onderzoek of we het opgehaalde bedrag via Wilde Ganzen of (anderszins) 
via een andere donor verdubbeld kunnen krijgen. 
  

Projectvoortgang en verantwoording 
1. Reizen naar de projecten is niet altijd zo maar mogelijk. Ten tijde van dit 

schrijven heerst covid-19 (in allerlei varianten). Het volgen van de 
ontwikkelingen van de projecten wordt online gedaan, met of zonder video. 

2. Met onze co-partners (zie onder samenwerken) hebben we in Nederland 
contact om zo de nieuwste ontwikkelingen kort te kunnen sluiten. 
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Bestuurlijke zaken 
1 Om nieuwe bestuurders te vinden zullen we actief moeten werven. Dit 

om ‘vergrijzing’ te voorkomen. Het volgen van een rooster van aftreden 
zal tot continuïteitsproblemen leiden. 

2 Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op onze website 
en op de site van ANBI. 
De jaarrekening wordt gecontroleerd door de kascommissie. Deze 
commissie wordt gerekruteerd uit de leden aanwezig op de ALV. 

3 Op de ALV van maart 2019 is besloten om de reserves op de balans niet 
hoger te laten zijn dan wat we jaarlijks aan vaste donaties doen aan onze 
projecten. 

4 Naar aanleiding van de invoering van de AVG hebben we in 2019 een 
privacy statuut opgesteld. Naleving zal jaarlijks moeten worden getoetst. 

5 In het kader van de OBU zullen de leden van het dagelijks bestuur, zijnde 
voorzitter, penningmeester en secretaris aan de Kamer van Koophandel 
worden doorgegeven; mutaties in het DB zullen moeten worden gemeld. 

6 Om tegemoet te komen aan de WBTR zullen we het Huishoudelijk 
Reglement aanpassen en dit voorleggen aan de eerstvolgende ALV. 

7 Mochten er bezoeken aan een van onze projecten plaatsvinden dan 
zullen die op kosten van de reiziger zelf komen.  

6. Slot 

 
In 2016 is de gemeente Muiden (Muiden en Muiderberg) opgegaan in de 
gemeente Gooise Meren. Binnen het bestuur is meermalen aan de orde 
geweest of we onze naam en werkgebied niet zouden moeten uitbreiden naar 
de nieuwe gemeente. Vooralsnog is daar niet de behoefte, maar dit zou na 10 
jaar gemeente Gooise Meren kunnen omslaan. Dan zullen we dit onderwerp 
weer te sprake brengen in het bestuur en op de ALV.  
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Kernwaarden 
Kernwaarden van de VOMM zijn:  

• Het belang van de allerarmste heeft eerste prioriteit. 

• Geen strijkstokken. 

• In het projectgebied wordt de behoefte bepaald, niet door ons. 

• Kleinschaligheid. 

• De VOMM is geen rampenfonds. 

• Een bijdrage van een paar duizend euro per jaar moet een essentiële 
verandering teweeg kunnen brengen aan het project. 

• Het project moet streven naar ontwikkeling en zelfredzaamheid, de bijdrage 
zal in die richting een investering zijn. 

 
Samenwerkingen en lidmaatschappen 
Onze vereniging werkt samen met  
- Mali:  Stichtingen Rondom Baba 
- Ghana: Stepping Stones for Africa 
- Nepal: Namasté Projects 

 
Wij zijn sinds oktober 2021 aangesloten bij de branchevereniging voor het 
Particuliere Initiatief in Ontwikkelingssamenwerking Partin.  
Sinds 2015 ontvangen wij donaties van Stichting Helder Gooise Meren, deze 
steun gebruiken we constructief en ligt tot 2024 contractueel vast. 

7. Bestuurssamenstelling d.d. 1-1-2022: 

Luuk Donders  voorzitter 
Fred Kortekaas  secretaris 
Coosje Riemers penningmeester 
Trudi van Dorssen  projectleider Ghana en Nepal 
Swantje Tieken actieleider Wandelen voor Water 
Jan Maat P.R. en projectleider Mali 
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8. Begroting 2022 
OPBRENGSTEN Begroting 2022 Werkelijk 2021  Begroting 2021 

Contributie/donaties personen  4.000,00   4.271,50   4.000,00  

Donatie Instanties  4.000,00   3.000,00   3.000,00  

Rabobank Clubsupport  -     581,52   -    

Bijdrage gem. Gooise Meren  -     -     -    

Braderieën, kerkcollectes  -     -     -    

Wandelen voor Water  2.000,00   2.994,51   5.000,00  

Rente  -     0,85   -    

Contributie 2022 
 

 61,00  
 

Totaal opbrengsten  10.000,00   10.909,38   12.000,00  
    

KOSTEN Begroting 2022 Werkelijk 2021  Begroting 2021 

Secretariaatskosten 120,00   118,49   50,00  

Jaarvergadering  50,00   -     50,00  

Bankkosten  130,00   123,31   130,00  

Website  75,00   25,00   100,00  

Krant en bezorging  1.000,00   722,75   850,00  

Kosten activiteiten  400,00   12,50   450,00  

Ghana - Atsiekpoe  2.500,00   5.270,00   7.000,00  

Nepal - Namjung Dos Kilo  2.500,00   2.610,00   2.500,00  

Mali - Here Bugu  2.500,00   2.610,00   2.500,00  

YCF Thailand - - - 

Bijenkasten Nepal/Kenia - - - 

Totaal kosten  9.205,00   11.492,05   13.630,00  

Exploitatieverschil  725,00   -582,67   -1.630,00  

 

 31-12-2021 01-01-2021 

Rabo rek courant 2.783,42   2.366,94  

Rabo spaar 4.168,05   5.167,20  

Kas 50,00   50,00  

  7.001,47   7.584,14  
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