Verslag van de jaarvergadering van Aktie voor Aktie
Datum 19-04-2018 In de Schalm te De Meern

De bijeenkomst wordt geopend door de voorzitter . De opkomst is een tegenvaller, misschien ligt dat
aan het goede weer.
Mireille leidt de lezing van Melanie Valentijn in over het belang van (voor)lezen. Ze legt uit dat we in
Brazilië geconfronteerd worden met een laag slagingspercentage voor de middelbare school omdat
het begrijpend lezen zo matig is. Ook in Nederland loopt het begrijpend lezen terug.
Melanie werkt op zeven scholen als leesmediaconsulent en heeft ook op de school van Mireille een
lezing gehouden om kinderen te motiveren voor lezen. Lezen zorgt voor een grotere woordenschat
en voor een groter begrip. Bij de Cito-toets zijn lezen en rekenen bepalend voor het schooladvies.
Voorlezen kan je al heel jong mee beginnen. De invloed van ouders is groter dan de invloed van
leraren. Vooral vaders blijken een grote invloed te hebben op het lezen door kinderen. Verder is
plezier natuurlijk belangrijk. Daarom is er ook niets tegen stripboeken. Er zit een verhaallijn in, het
zorgt voor een woordenschat en het gaat gemakkelijker voor het kind.
Luisterboeken kunnen helpen, maar daarnaast zelf lezen is noodzakelijk. Als je moeilijk kunt lezen
zijn er ook leesmaatjes om je te helpen. Natuurlijk is er in Nederland verschil tussen kinderen uit de
ene cultuur en uit de andere. Voorlezen is echt erg zinvol, zelfs als de kinderen al wat ouder zijn.
Melanie krijgt uit handen van Mireille een bloemetje voor haar werk.
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De voorzitter opent nu de jaarvergadering. Margreet ligt ziek op bed, daarom zal Joop
aantekeningen maken.
Het jaarverslag wordt kort besproken. Er zijn nog steeds vacatures. De school van zuster
Redempta is verkocht aan een commerciële instelling. Adriano Ferreira is een belangrijke
contactpersoon als voorzitter van een beweging met 5.000 leden. En terecht is er
aandacht voor het donateurschap van Tulp Keukens, die een nieuw project gaat
sponsoren. Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
Het financieel jaarverslag is aanleiding voor enkele vragen. De exploitatiekosten betreft
de twee tehuizen. Is een bepaalde donatie ontvangen? De penningmeester kijkt dit na.
Het verslag wordt zonder verdere vragen goedgekeurd. (Of er een controle is geweest
door Frank Poorthuis komt niet aan de orde.)
Daarna komt de overname van de activiteiten van de stichting Kind in Malawi aan de
orde. Er wordt ingegaan op de ervaringen van het afgelopen jaar en op de afspraken die
gemaakt zijn, voortzetting beleid en projecten. Chris Gaasbeek treedt toe tot het bestuur
van Aktie voor Aktie en zorgt daarmee voor de continuïteit.
Het is jammer dat er geen donateurs van Kind in Malawi zijn komen opdagen. De
overname van de activiteiten wordt unaniem goedgekeurd. De stichting zal nu worden
opgeheven.
Met applaus wordt de herverkiezing van Bert Rigter en van Rini Buijs alsmede de
verkiezing van Chris Gaasbeek goedgekeurd. De voorzitter vraagt aandacht voor de
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vacatures. Een bestuur moet zo mogelijk elk jaar een nieuw bestuurslid werven. Het zorgt
voor nieuwe inbreng, voor nieuwe achterban en voor continuïteit.
Het jaarplan wordt kort besproken en zonder wijziging goedgekeurd.
De begroting geeft geen aanleiding tot opmerkingen en wordt goedgekeurd.
Na een globale bespreking van het meerjarenplan wordt dit goedgekeurd.
In de rondvraag komen aan de orde:
Rini wijst op het ladies-programma tijdens ons werkbezoek. Dit brengt hoge kosten met
zich mee. Nog tijdens de vergadering worden een tweetal donaties toegezegd die de
kosten dekken.
Chris vraagt naar de veiligheid van de tehuizen. In Igaçi hebben ze een hoge muur en
tevens honden die ’s avonds los lopen. Alleen in Palmeira zijn problemen, niet zo gunstig
gelegen. Nu is er 2.500 euro beschikbaar gesteld voor camerabewaking.
Om 9.15 sluit de voorzitter de vergadering.

