Verslag van de jaarvergadering van de vereniging Aktie voor Aktie.
Gehouden woensdag 24 april 2019, in cultureel centrum De Schalm in De Meern.
Aanwezig: Bestuur: Koos Vermeulen, Rini Buijs, Mireille van der Horst, Joop van Wijk, Frank Venus, Wim
Klasens, Bert Rigter, Margreet van der Meulen.
Leden: Jan Spee (Sonob); Jack Apallius de Vos; Nino Bloemsma, Bianca Rigter, Linda Daalhuizen; dhr en mw
Sj. Daalhuizen en mw Daalhuizen-De Rooij; mw Grea van der Waal; mw Hetty Miltenburg; Jan en Diny
Smorenburg.
Afwezig met kennisgeving: Henk de Bie, Ingeborg Geijtenbeek, Jan en Janny Kok, Truus Buijs.
1. Opening: Stipt op tijd opent de voorzitter, Koos Vermeulen, de vergadering en heet ons allen welkom.
Een speciaal welkom aan Jan Spee, die ons straks het reilen en zeilen van de ter ziele gegane Sonob zal
toelichten. Ook welkom aan Jack Apallius de Vos die als aspirant bestuurslid met het bestuur zal gaan
meedraaien. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Het verslag van de jaarvergadering van 19 april 2018 wordt vastgesteld, met dank aan de notulist, Joop
van Wijk.
3. Hetzelfde geldt voor het jaarverslag van het secretariaat.
Aan het woord komt nu Jan Spee. Hij vertelt over het ontstaan van de Sonob, 38 jaar geleden. De eerste
jaren was een zeer actieve periode, er werden veel projecten gedaan. Men was werkzaam in hetzelfde
gebied als AvA.
Als penningmeester zag hij het ledenaantal slinken en vergrijzen, in het bestuur vielen mensen weg,
waardoor netwerken verloren gingen; ook het overlijden van Catharinus Pals heeft ertoe bijgedragen dat
vorig jaar de beslissing is genomen om te stoppen. Het was Jans idee om de financiën van Sonob over te
doen aan AvA. De kinderen van Sonob zijn inmiddels overgedragen aan AvA, en ook Jan zelf is lid
geworden van AvA.
Koos bedankt Jan en merkt op dat op deze manier Sonob goed afgesloten wordt. De financiële middelen
van Sonob zullen goed besteed worden.
4. Het financieel jaarverslag 2018
Opmerking: de statutair verplichte goedkeuring van de jaarrekening door de deskundige zal binnenkort
plaatsvinden.
Enkele opmerkingen over bijzondere donaties, opvallend dat een studentenvereniging zich heeft
ingespannen t.g.v. ons, ook de giften via jubilea en verjaardagen, en sponsoring door Tulp keukens zijn
noemenswaardig. Voor Malawi komt apart geld binnen: de donateurs bepalen zelf waar hun bijdrage
aan besteed gaat worden.
Wat de lasten betreft, het meeste geld gaat naar de exploitatie van de huizen. Ook is het door de
Braziliaanse regering verplicht gesteld om pedagogen en sociaal werkers aan te stellen, dat kost geld.
Ondertussen komen foto’s op de beamer langs die tijdens het werkbezoek gemaakt zijn, het 25-jarig
bestaan van het huis in Igaci werd gevierd, een emotioneel geladen feest, met dankbare kinderen,
moeders en zusters
Het jaarplan 2018 met de positieve resultaten en de punten waar nog aan gewerkt wordt, wordt kort
besproken:
De fusie met Kind in Malawi is afgerond; het leesonderwijs is een succes; het werkbezoek is goed
verlopen, was voor alle partijen een mooie ervaring; het onderzoek naar de landbouwschool loopt; de

spaarbusjes blijven -voorlopig- in functie; de contacten met grote sponsors en bedrijven worden goed
onderhouden.
Door allerlei omstandigheden is een aantal punten nog niet of niet helemaal aan bod gekomen, dit jaar
wordt er verder aan gewerkt. Het gaat dan om moderniseren van het adoptie-lidmaatschap en de
ledenadministratie, ook is de website aan vernieuwing toe.
Mw Daalhuizen merkt op dat het belangrijk is om het gevoel van betrokkenheid met Brazilië over te
brengen naar de mensen en de scholen hier, het is zaak om iedereen gemotiveerd te houden, anders
haken mensen af. Koos geeft aan dat ook meespeelt dat er naast de administratieve problemen hier ook
in Brazilië problemen speelden: de rol van Josevel, het overlijden van Redempta o.a. In ieder geval is
duidelijk dat er genoeg te doen is! Wim merkt op dat de tijden veranderd zijn: men wil zich niet meer
voor langere tijd vastleggen, de trend is kortdurende, niet verplichtende projecten/schenkingen.
5. De veranderingen binnen het bestuur:
Henk de Bie, zoon van één van de oprichters van AvA, treedt af als bestuurslid. Maar we zijn heel blij dat
hij de taken die hij deed, wil blijven doen: o.a. de lay out van de Aktief, maken van posters.
Bert Rigter, ooit lid geworden van AvA via Rini en Sjaak, uiteindelijk in 2012 bestuurslid geworden, treedt
ook af. Hij spreekt Portugees en dat kwam goed van pas tijdens de werkbezoeken. Koos Vermeulen
treedt na 10 jaar voorzitter te zijn geweest, af. Koos blijft in het bestuur en neemt de taken van Bert
over. Voor alle drie is er een cadeautje.
Margreet van der Meulen wordt herkozen.
Opvolger van Koos is Frank Venus. Sinds 2014 is Frank bestuurslid. Door het werkbezoek aan Brazilië en
de ontmoeting met vroegere adoptiekinderen is hij gemotiveerd om deze functie aan te nemen. Naast
vrouw, kinderen (3) en hond is AvA een extra levensdoel voor hem.
Het bestuur is blij met de opvulling van vacatures op deze manier, en het feit dat Koos in het bestuur
blijft.
Jack Apallius de Vos is via Margreet op het spoor van AvA gezet. Hij wordt aspirant-bestuurslid, zodat hij
kan rondkijken of er een passende functie binnen het bestuur te realiseren is. Jack is dankzij zijn
werkgever op 56-jarige leeftijd met pré pensioen, dus hij heeft tijd… We heten Jack van harte welkom!
We vervolgen de vergadering onder voorzitterschap van Frank Venus die de voorzittershamer van Koos
in ontvangst neemt.
Frank bespreekt enkele zaken n.a.v. het werkbezoek die aandacht vragen:
-

-

Het is zaak de politieke ontwikkelingen in de gaten te houden, i.v.m. gevolgen voor onze projecten.
Dat geldt ook voor Adriano, hoewel een bevlogen man die zeer goed werk doet, maar hij is ook
politiek gekleurd.
Aan de verschillen tussen boerenbedrijven is duidelijk of men wel of niet een opleiding heeft
genoten. Dat stimuleert om het werk wat AvA doet, uit te bouwen zodat meer kinderen er van
kunnen profiteren
Het initiatief door Jos begonnen is nog zeer kwetsbaar, moeten we voorzichtig mee omgaan.
Het 40-jarig bestaan biedt een grote uitdaging om AvA te presenteren.

6. Het jaarplan voor 2019:
Frank heeft een aantal ideeën die hij graag eerst binnen het bestuur presenteert.
De plannen voor Brazilië en Malawi:
- Een nieuw project is de landbouwschool die Adriano wil opzetten. Hij wil de vaak ongemotiveerde
jongeren hiermee een perspectief bieden op een betere toekomst, dat spreekt ons en de achterban
aan.
- Ondersteuning van gehandicapten gebeurt met name in Malawi

De plannen in Nederland:
- Viering van 40 jaar bestaan van AvA met een groot feest! Met nadruk wordt gesteld dat hierbij de
leden een grote rol spelen.
- De organisatie versterken door gebruik te maken van capaciteiten van de leden.
- De vernieuwde website moet vóór het feest klaar zijn.
Het is 21.00 uur: Pauze
7. Begroting 2019
Wim legt uit dat de cijfers niet helemaal uit de lucht zijn gegrepen, maar zoals bij elke begroting
gebaseerd op resultaten uit het verleden.
Mw Daalhuizen vraagt hoe dat zit met de sponsorlopen, hoe structureel is hun bijdrage?
Geantwoord wordt dat het van belang is contacten te onderhouden zodat scholen, ouders en kinderen
gemotiveerd blijven. Wat de sponsorloop in IJsselstein betreft, zij hebben het huis in Igaci geadopteerd,
en zich op deze wijze verbonden aan AvA. Heel wat lopers hebben ondertussen een band met AvA
opgebouwd, maar het risico blijft bestaan dat de sponsoring stopgezet wordt. Jan Spee merkt op dat een
goede communicatie heel belangrijk is: houdt je achterban op de hoogte!
Ook de begroting is, aldus Wim, opgebouwd uit zo realistisch mogelijke cijfers. De begroting roept
verder geen vragen op, volgend jaar zal blijken hoe goed hij was…
De plannen voor het feest n.a.v. 40 jaar AvA:
Het feest is gepland op vrijdag 15 november 2019. Speciaal op vrijdag i.v.m. de life videoverbinding die
men wil leggen tussen de tehuizen en Nederland, door het tijdverschil zijn de kinderen daar nog
aanwezig. Het grootste probleem is: komen onze leden eropaf?
Voorafgaand zal er veel bekendheid moeten worden gegeven, dat kan bijvoorbeeld tijdens de
jaarmarkten in Vleuten en De Meern (wellicht Harmelen?), aandacht vragen in de verschillende media:
kranten, regionale radio en t.v.
Er is een aantal ideeën door de feestcommissie bedacht: Frank stelt enkele voor aan de vergadering:
-

Leiding en vroegere kinderen worden uitgenodigd (2+2). Hierbij geeft Hetty Miltenburg aan dat je
voorbereid moet zijn op een gigantische papierwinkel die met een dergelijke reis gepaard gaat als
het minderjarigen zou betreffen. Jan Spee heeft moeite met de grote bedragen die hiermee gemoeid
zijn. Die kunnen beter besteed worden aan de kinderen. Maar, zegt Frank, zoiets spreekt de mensen
juist aan.

De meningen zijn verdeeld, maar het positieve geluid overheerst: het zal een mooi feest worden!
8. Rondvraag
Linda heeft berichtgeving over Paixâo gemist, zij had een bericht in de Aktief verwacht.
Koos geeft aan dit mee te nemen, in een volgende Aktief zal er aandacht aan besteed worden.
Ook vraagt Linda waarom er gekozen is om de nieuwe zusters over te laten komen, en niet voor
bijvoorbeeld Ivanice?
Koos zegt dat Ivanice niet meer werkt in het huis, en dat de twee nieuwe zusters elk een huis
vertegenwoordigen. Op dat moment is Jos in Nederland als vertegenwoordiger van het derde huis.
Rini verwacht dat Ivanice mee zal doen met de life verbinding!
Niets meer aan de orde zijn wordt de vergadering gesloten.
Via de beamer laat Koos een fotoreportage van het werkbezoek zien. Een prachtige impressie van het
bezoek in mei vorig jaar.

