
 

Verslag van de Algemene Leden Vergadering  Aktie voor Aktie 19-12-2020 
Vereenigingsgebouw De Meern 

Aanwezig bestuur: Frank Venus, Nino Bloemsma, Joop van Wijk, Wim Klasens, Nathalie Spee, Rini 
Buijs, Mieke Claushuis, Chris Gaasbeek, Margreet van der Meulen. 

Aanwezig Leden: Mw. W. Koolma, dhr. Sj. Daalhuizen  

Afmelding:  Mw. J. Kassing, Mw. H. Miltenburg, Dhr.  J. Klein Gotink, Mw. W. Friedeman,  

1. De voorzitter opent om 10.30 de vergadering en spreekt zijn waardering uit voor de 2 
bezoekers. 

2 Verslag over ALV gehouden op 24-4-2019 wordt goedgekeurd met dank aan Margreet.  
3 Het Jaarverslag 2019 zie Aktief, wordt  goedgekeurd met dank aan  Margreet. 

4.    Het fin. jaarverslag 2019 wordt goedgekeurd en decharge wordt verleend, mede op basis van 
het deskundige rapport van  dhr. F. Poorthuis, en onder  dankzegging aan de penningmeester W. 
Klasens. 

Fin. jaarverslag  2020 wordt afgerond door dhr. Klasens en 2021 wordt uitgevoerd door Mw. 
N. Spee. 

        5. Verkiezing bestuur 

         De aftredende bestuursleden Margreet, Mireille en Wim worden hartelijk bedankt.   

Margreet en Wim hebben een mooi dankwoord gehouden en ontvingen een mooi boeket. 
Het  boeket voor Mireille v/d Horst, wordt door Chris bij haar thuis afgegeven. 

        De nieuwe bestuursleden Nathalie, Nino en Mieke worden door de vergadering benoemd. 

6   Begroting 2021 

De inkomsten zijn door de corona duidelijk minder; het bestuur overlegt hoe hier mee om te 
gaan en de continuïteit waarborgen. We willen niet aan de basis behoeften tornen en wel te 
bezien welke projecten we door laten gaan of uit de reservering te halen. 

Rini geeft aan dat AVA  Euro 9000 aan vaste kosten voor onderhoud heeft uitgegeven in Pameira 
, waarbij het uitgangspunt is  dat de onderhoudsuitgaven  gehandhaafd moeten  blijven.  Voor 
2021 staat het waterreservoir bv op de agenda.              

Gezien de huidige corona problematiek zullen we regelmatig moeten bijsturen. 
 
De voorzitter memoreert dat het i-cloud gebruik een veel beter inzicht qua kinderen en 
adoptie kosten geeft en ook beter te sturen per email ook naar de ouders  
 
                               
 
 
 
 
 



 
 
7. Rondvraag  
Chris vertelt iets over Malawi, beperkte invloed Corona  en de investeringen voor bedden 
etc. zijn goed aangekomen. Vertraging in besteding van middelen door sluiting scholen. 
Vragen van dhr. Daalhuizen  
1. M.b.t. Malawi vraagt hij naar de aantallen 

• Aquaid betaalt per jaar voor 20 studenten   
• en een opvang voor 20 meisjes en  
• het Dawn centrum 35 kinderen (ondersteuning met fysio) 

2. Kaapstad: geen verder contact noch ondersteuning gedurende de laatste 3 jaar. 

3. Compliment voor het boekje 

 

Vraag mw. Koolma  

Aantal kinderen Brazilië 230 kinderen en de verspreiding van de kerst wensen. 

Toelichting van de voorzitter over de organisatie wijziging in Brazilië ,  

Wisseling wacht met de zusters per 1-1-2021, dhr. Buijs  heeft het gecheckt en denkt dat de 
opvolging goed geregeld is ,de continuïteit gewaarborgd  en organisatie staat goed.                                               
De vorige wijziging was ook een  goede impuls en hiermee een . beter gebruik van de icloud en 
transparantie.     De Orde is niet groot met 70 leden maar heeft wel veel postulanten. 

 

Daarna sluit de voorzitter de vergadering. 


