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Inleiding
Wereldwijd en ook in Apeldoorn hebben we op dit moment te maken met de coronacrisis. Door een
virus zijn we hard getroffen en worden er allerlei vergaande maatregelen getroffen om onze
gezondheid te beschermen. Ook in Apeldoorn proberen we de anderhalve meter samenleving te zijn,
op afstand te werken en ons leven in te richten zodat er niet meer besmettingen plaatsvinden en
dodelijke slachtoffers erbij komen.
Deze crisis laat ons vooral zien dat we wereldwijd aan elkaar verbonden zijn en elkaar om allerlei
redenen nodig hebben om aan onszelf en mensen elders een gezond, veilig en een fatsoenlijk bestaan
te kunnen bieden. Overal in de wereld is een tekort aan beschermingsmateriaal, zoals mondkapjes. Ook
in deze tijden zien we hoe belangrijk solidair zijn met elkaar en met mensen elders op de wereld is.
Bij Stichting Mondial Apeldoorn, hierna te noemen Mondial, en haar Raad van Aangeslotenen (RvA)
staat aandacht voor mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en klimaatverandering centraal. In
2019 waren we als Mondial volop in beweging in Apeldoorn, maar vooral in beweging voor mensen die
het elders om wat voor reden dan ook moeilijk hebben. Vanuit Apeldoorn proberen veel stichtingen in
eerste instantie op eigen kracht een bijdrage te leveren aan ontwikkelingssamenwerking,
mensenrechten en armoede als gevolg van klimaatverandering.
Ook in 2019 zijn ruim 30 stichtingen door Mondial ondersteund in hun pr-activiteiten, projecten,
organisatie van bijeenkomsten en bij het werven van donateurs. Als koepelorganisatie is het onze rol
om op het gebied van mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking deze waardevolle krachten te
ondersteunen. Deze, in Apeldoorn gevestigde actieve stichtingen en hun vrijwilligers, helpen we om
hun activiteiten voort te kunnen zetten. Het afgelopen jaar hebben we gezien dat de chaos in het
Midden-Oosten en het vluchtelingenvraagstuk een blijvende zorg is. Daarnaast is er in sommige
gebieden van de wereld zoals in Afrika, het Amazonegebied en Zuidoost Azië de gevolgen van
armoede, droogte als gevolg van klimaatverandering, voedseltekort, gebrek aan fatsoenlijk onderwijs
een groot probleem. Niet overal is er helaas een democratie en schieten landen tekort aan elke vorm
van humaan beleid, waardoor mensenrechten enorm tekortschiet en hulp ontzettend hard nodig is.
Zo bieden Mondial en de aangesloten stichtingen vanuit Apeldoorn een uitgestoken hand aan mensen
die het elders op de wereld moeilijk hebben.
Vriendelijke groet,
Namens het bestuur

Y. Cegerek
Voorzitter Stichting Mondial Aopeldoorn
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Het werk van Mondial in kort bestek
Mondial en haar aangeslotenen organiseren jaarlijks verschillende activiteiten voor de Apeldoornse
samenleving om de bewustwording en steun op het gebied van mensenrechten,
ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid te vergroten. Vanuit Apeldoorn proberen veel stichtingen
op eigen kracht een bijdrage te leveren hieraan.
Daarnaast kunnen zij o.a. financiële hulp vragen aan Mondial om deze actieve stichtingen te
ondersteunen in hun pr-activiteiten, projecten, organisatie van bijeenkomsten en bij het werven van
donateurs. Als koepelorganisatie bundelen we de krachten on deze kwetsbare stichtingen en hun
vrijwilligers bij te staan.
Ook is er een basis gelegd samen met de gemeente, andere organisaties en ondernemers uit Apeldoorn
om bewustwording voor een eerlijke en duurzame samenleving te stimuleren. Vanuit het bestuur heeft
de heer H. Trapman deel uitgemaakt van de Fairtrade werkgroep, Eerlijk Winkelen (zie Mondial
Activiteiten 2019) en heeft hij medewerking verleend voor de activiteiten van Worldproef 2020.

Het bestuur
Afgelopen jaar hebben we veel werk besteed om het bestuur uit te bereiden en professioneler te
ondersteunen. Hier is een goede basis voor gelegd om de werkzaamheden op het gebied van
organisatie en communicatie te verbeteren en toekomstgericht professioneler in te richten. Vanaf
december 2019 hebben we voor het eerst ter ondersteuning van het bestuur en de activiteiten van de
Stichting Mondial Apeldoorn een beleidsmedewerker aangesteld. De uitbereiding van het bestuur is
gebeurd met 3 nieuwe leden en daarnaast is er ook een nieuwe werkgroep opgericht
De bestuurssamenstelling aan het eind van 2019:
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Beleidsmedewerker:

Yasemin Cegerek (onafhankelijk)
Hans Trapman (Geefeenkoe.nl)
Jan van Ewijk)
Henk van der Horst (onafhankelijk)
Marleen Turner (Derde Hands)
Ragaiy Sinout (onafhankelijk)
Mark van Dongen (onafhankelijk, tevens voorzitter werkgroep Evenementen)
Nynke de Weert

Raad van Aangeslotenen
Stichting Mondial Apeldoorn wordt gevormd door het bestuur en de Raad van Aangeslotenen (RvA).
Door het houden van vergaderingen kan de RvA direct invloed uitoefenen op bestuursbesluiten en kan
het bestuur profiteren van hun kennis en ervaring in de verschillende werkvelden waarin zij actief zijn.
Afgelopen jaar hebben we twee keer onze jaarlijkse vergadering kunnen houden in volle aanwezigheid
van onze leden en daarnaast ook verschillende activiteiten samen georganiseerd. Er hebben een aantal
stichtingen afscheid van ons genomen, vanwege een verhuizing of het beëindigen van hun projecten.
Daarnaast hebben zich ook nieuwe stichtingen aangemeld en aangesloten bij de Raad van
Aangeslotenen.
In 2019 telde Mondial 30 leden, te weten 28 erkende en 2 aspirant-leden, zie bijlage I, en al deze leden
en hun projecten zijn op onze website te zien: www.mondialapeldoorn.nl/platform/aangeslotenorganisaties. Bij elk activiteit van Mondial krijgen de aangesloten de mogelijk om zichzelf en hun
projecten te presenteren. Hier is volop belangstelling van aanwezigen.
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De aangeslotenen hebben in 2019 aanspraak gemaakt op een bedrag van € 26.600,- t.b.v. o.a. flyers,
nieuwsbrieven, banners, presentaties beurzen/markten, advertenties, websites, projectpresentaties,
standhuur, promotiefilms etc. Elk van de aangeslotenen maakt per jaar een activiteitenoverzicht om
zodoende de gevraagde subsidie te verantwoorden. Zie bijlage.

Mondial Activiteiten 2019
Door uitbreiding van het bestuur is het mogelijk geweest om alle activiteiten in kaart te brengen en te
structureren. Dit heeft geresulteerd in een jaarkalender. Het voordeel hiervan is dat het bestuur kan
inspelen op de organisatie ervan. Dit leidt tot een betere organisatie van de activiteiten, minder
werkdruk bij de vrijwilligers en een betere promotie.
Op de jaarkalender staan zowel de activiteiten vanuit het bestuur als van de aangeslotenen. Hieronder
volgt een greep uit de kalender.
•

•

•

•

•

•

Voor het eerst is het bestuur gestart met de nieuwjaarsbijeenkomst bij Foenix in Apeldoorn op het
Zwitsalterrein. De aftrap van deze eerste bijeenkomst in januari in 2019 werd gedaan door
wethouder Cziesso.
Café Mondial in maart 2019 in Podium Gigant met als thema vluchtelingen en mensenrechten.
Inhoudelijk programma met sprekers zoals onderzoeksjournalist Sinan Can, Fred de Graaf (oudburgemeester en bestuurder), Qader Shafiq (Schrijver, dichter en directeur Bureau Wijland).
Op deze avond is er geld ingezameld en namens Mondial geschonken aan een vluchtelingenkamp
in Libanon. Zie link: https://mondialapeldoorn.nl/evenementen/
Afrika Festival Apeldoorn in september in Podium Gigant. Bijzonder
aan dit event is dat het een initiatief is geweest vanuit de Raad van
Aangeslotenen. Een aantal organisaties zoals ML Foundation hebben
de organisatie op zich genomen. Het is een feestelijk programma
geweest met sprekers zoals Amma Assante (lezing over het belang
van ontwikkelingssamenwerking) en Stella Nyembezi (lezing over
educatie in ontwikkelingslanden).Daarnaast ware er vele kraampjes en
presentaties van de aangesloten stichtingen en projecten met een
kwinkslag naar voorgaande Mondialfestivals in het Oranjepark.
Jaarlijks Amnesty bijeenkomst in december 2019 ondersteuning vanuit
Mondial voor de Schrijversavond en Dag van de Mensenrechten op het
Stadhuis in Apeldoorn.
God Bless You Homes: high tea in de Herberg in Apeldoorn. De High Tea kon door de Herberg
worden betaald vanuit donatie door NL Doet en kwam vervolgens ten goede aan de projecten van
God Bless You Homes in Kenia
EerlijkWinkelen Route. EerlijkWinkelen is vijf jaar geleden opgezet door Stichting Mondial. In die
vijf jaar zijn maar liefst 40 bedrijven en organisaties in Apeldoorn aangesloten bij dit initiatief.
Apeldoornse bedrijven konden kosteloos meedoen aan het
project omdat zij eerlijkheid in de bedrijfsvoering en/of
producten hoog in het vaandel hebben staan. Stichting
Mondial heeft de samenwerking gezocht met Apeldoorn
Marketing voor wat betreft de dagelijkse uitvoering.
Hieronder vallen het organiseren en uitwerken van 4
werkgroepvergaderingen, fysiek PR-materiaal maken en
verspreiden zoals brochures en beachflags, het onderhouden, bijhouden en uitbreiden van het
EerlijkWinkelen netwerk Apeldoorn en het positief uitlichten van de EerlijkWinkelen deelnemers op
social media, te weten Facebook, Instagram en de e-nieuwsbrieven. Op de website van Apeldoorn
Marketing is de route in kaartvorm te downloaden. Stichting Mondial is door bestuurslid H.
Trapman vertegenwoordigd als voorzitter van de werkgroep Eerlijk Winkelen Apeldoorn.

Etc.
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Financiën
Het boekjaar 2019 is naar verwachting afgesloten. De aangeslotenen hebben aanspraak gemaakt op
een vergelijkbaar (subsidie)bedrag als voorgaande jaren. Dit is te verklaren uit het feit dat het aantal
aangesloten organisaties stabiel blijft; zo rond de 30, en de activiteiten min of meer dezelfde zijn. Zie
hiervoor het kopje Raad van Aangeslotenen.
De inkomsten zijn geheel tot stand gekomen door subsidie van gemeente Apeldoorn; aangevuld met
gelden uit eigen vermogen. Het doel hiervan was om Mondial op een andere wijze onder de aandacht
van de inwoners van Apeldoorn te brengen. Na een aarzelend begin in 2018, is het bestuur in 2019
met succes op deze nieuw ingeslagen weg doorgegaan.
Om inzicht in te geven in de kosten hiervan, te weten het organiseren van meer gratis toegankelijke
themadagen en –avonden, is in aan de uitgavenkant de post Activiteiten nieuw in de begroting
gekomen. Het gaat hier om bestuursactiviteiten zoals de nieuwjaarsbijeenkomst in Foenix, het eerste
Café Mondial en het Afrika Festival Apeldoorn.
Ook de onderbezetting in het bestuur zoals dit in 2018 is ontstaan, heeft in 2019 de nodige aandacht
gekregen. Met de komst van nieuwe bestuursleden en beleidsmedewerker is ook de onderbezetting
opgelost. Dit komt tot uiting in de post PR-promotie.

Het exploitatiesaldo 2019
Het exploitatiesaldo over 2019 is als volgt:
Inkomsten:

€ 37.118

Uitgaven:
Bijdragen aan organisatie

€ 18.863

Activiteiten

€ 9.981

PR – promotie

€ 1.687

Overig

€

994
€ 31.525
€ 5.593

Van bestemmingsreserve jubileum

€

0

Van bestemmingsreserve pr

€

0
€

Exploitatie overschot 2019

0

€ 5.593

Hiermee is de algemene reserve per 31 december 2019 uitgekomen op € 18.704,00
Subsidieverantwoording
In bijlagen III en IV treft u de gerealiseerde begroting aan van 2019 (en ten opzichte van 2018) als
ook de balans per 31-12-2019. Door de gemeente Apeldoorn is voor 2019 een reguliere subsidie
toegezegd van € 37.118,00 Dit bedrag is in 2019 in zijn geheel ontvangen. Voor 2020 is door de
gemeente Apeldoorn nog geen subsidie beschikking afgegeven.
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Vooruitblik 2020
Voor 2020 is een Plan van Aanpak gepresenteerd met een bijbehorende begroting om door te gaan
met de vrij toegankelijke thema-avonden en -dagen. ln januari hebben we de nieuwjaarsbijeenkomst
in Foenix nog kunnen houden en waren we bezig met de planning van de andere activiteiten toen de
wereld door het coronavirus stil kwam te staan. Het complete Plan van Aanpak is op aanvraag
beschikbaar. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de Mondialactiviteiten die het bestuur
voornemens was te houden.
Mondialactiviteiten uit het Plan van Aanpak 2020
1. Café Mondial
Doel: actuele thema’s belichten, aansprekende sprekers uit en interactieve presentaties van lokale
projecten in de wereld op het gebied van mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en
vraagstukken met betrekking tot klimaatverandering en armoede.
2. Mini Mondialfestival
Doel: aangeslotenen zichzelf laten presenteren aan Apeldoorners en, omgekeerd, Apeldoorners kennis
te laten maken met de aangeslotenen.
3. Communicatie
Doel: het in stand houden en vergroten van de grote belangstelling vanuit de Apeldoornse bevolking
voor het werk van de aangeslotenen wordt ingezet op professionalisering van de website en social
media. Ook de processen om deze media up to date te houden worden herzien zodat continuïteit
gewaarborgd blijft. Er wordt samenwerking gezocht met een gerenommeerd Apeldoorns
internetbureau om de website gestalte te geven. De aangeslotenen zullen zich richten op het maken
en inzetten van de volgende media in eigen èn land van goede doel: flyers, nieuwsbrieven, banners,
presentaties beurzen/markten, advertenties, projectpresentaties, standhuur etc.
4. Bestuursvergaderingen
Doel: kwaliteit verhogen op gebied van Mondialactiviteiten, bestuurszaken, aangeslotenen,
communicatie etc. Nieuw voor dit jaar is: 1) het maken van een modern protocol voor aspirant-leden
om definitief toe te treden tot de Raad van Aangeslotenen inclusief kwaliteitscheck. En 2) het maken
en inzetten van de Mondialpluim.
5. Raad van Aangeslotenen
Doel: informatie uitwisselen, van elkaar leren en het bieden van een omgeving waar gelijkgestemden
elkaar ontmoeten, voorop. Zo biedt Mondial ook aan de aangeslotenen vanuit Apeldoorn een
uitgestoken hand.
6. Activiteiten aangeslotenen
Doel: actief meedenken om het werk van de organisaties onder de aandacht te brengen van de
Apeldoornse bevolking.
7. PR-bijeenkomst Fair Trade
Doel: krachten bundelen van ondernemers om te laten zien dat Apeldoorners juist bij hen terecht
kunnen voor eerlijke producten.
Zoals eerder in de inleiding is te lezen, is de mondiale samenleving door het coronavirus hard
getroffen. De maatregelen die het bestuur heeft genomen om onze gezondheid te beschermen
hebben ertoe geleid dat de voorbereidende organisatie van bovenstaande activiteiten vrijwel geheel
tot stilstand is gekomen. Of we in 2020 nog aan thema-avonden en -dagen toekomen, zullen we op
dit moment af moeten wachten. Zodra echter de beperkingen er niet meer zij zullen we de draad
weer oppakken en kijken wat we nog kunnen realiseren van het Plan van Aanpak. Het bestuur ziet
daar reikhalzend naar uit.
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Bijlage I
De aangeslotenen
In 2019 aangesloten stichtingen bij Mondial:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Akwaaba
Amma Lamai
Amnesty International Apeldoorn
Apeldoorns Beraad van Kerken
Bondeko
Buganala
Derde Hands
De Vaste Burcht
St. Eye For Others
Friends of Children Foundation
Geef een Koe
God Bless You Homes
Help Poor People
Inca Educa
Leprazending
Let’s Care
Nadia
New Day Impact
Outreach Support Ministries - OSM
Pasuk
Peace is the Way
Quetzal Aid Stichting
Terre des Hommes Apeldoorn
Theo de Wit Lanka Education Fund
Unicef Apeldoorn
Upendo4Kids
Wereldwinkel Apeldoorn
Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa – WHOE
ML Foundation Gambia (aspirant aangeslotene)
Fashion High Tea (aspirant aangeslotene)

Bovenstaande organisaties zijn o.a. actief in:
•
•
•
•

Azië: India, Filipijnen, Kyrgizië, Bangladesh, Sri Lanka
Europa: Oekraïne, Albanië, Kosovo
Afrika: Kenia, Togo, Sierra Léone, Liberia, Zuid Afrika, Gambia, Tanzania, Congo, Sudan,
Nigeria
Zuid Amerika: Peru, Brazilië
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Voorbeeld van het Formulier Jaarverslag Aangeslotenen ingestuurd.
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Een greep uit RvA jaarverslagen

De Vaste Burcht. Actief in India
Missie: het lot van de verdrukten, de behoeftige medemens, de wezen en weduwen te verlichten;
kerken te bouwen, Christelijke gemeenschappen te ondersteunen en het evangelie van Jezus
Christus te verbreiden.

Foto: onderwijs in kindertehuizen in India

Foto: onderwijsmaterialen voor
Indiase kinderen

Eye for others. Actief in Zuid Afrika
Missie: Circulaire Ontwikkelings Versterking. Verbinden van jonge mensen met elkaar en ervan leren.
Doelgroepen: kinderen met een beperking, straat- en weeskinderen, kinderen in
achterstandsgebieden kinderen die in moeilijke en mentaal zware gezinsomstandigheden leven.

Foto: vrijwilligersteam Regenboogproject

Foto: trainings-, opleidings- en sportcentrum
voor de gemeenschap

Foto: bouw kleinschalig buurtcentrum
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ML Foundation. Actief in Gambia
Missie: het bevorderen van het onderwijs en de landbouw en daarmee het bevorderen van de
werkgelegenheid en de maatschappelijke zelfstandigheid/zelfredzaamheid van de bevolking.

New Day Impact. Actief in Albanië en Kosovo
Missie: ontwikkelingssamenwerking, structureel en duurzaam, op het gebied van zorg, welzijn of
educatie werkend vanuit een Christelijke identiteit.
Foto: opknappen van huizen nabij Lushnjë – Albanië

Foto: geitenboerderij van Tata en Esat in Peje – Kosovo
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Outreach Support Ministries. Actief in Togo, Sierra Leone, Liberia en Noord India
Missie: enerzijds evangelie verkondiging en anderzijds de nationale kerk ‘handen en voeten geven’.

Foto: scholen voor basis en voortgezet
onderwijs in Sierra Leone

Foto: kerkbouw en bijbelscholen

Foto: kliniek Kamakumba in Sierra Leone
Peace is the way
Missie: een bijdrage te leveren aan de wereldvrede” en doet dit volgens het principe: “Zoek niet de
weg naar vrede. Vrede is de weg” .

Foto: Vredeswandeling
Bronvermelding: alle getoonde foto’s zijn afkomstig uit de Formulieren Jaarverslagen Aangeslotenen.
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Bijlage III
De gerealiseerde begroting van 2019 en ten opzichte van 2018

Stichting Mondial Apeldoorn
Staat van Baten en Lasten 2019

14-apr-20

2019
Begroting

2019
Exploitatie

2018

2018

Begroting

Exploitatie

37.500
2.850
2.000

36.072
0
0

Inkomsten
Gemeentelijke subsidie
Van Bestemmingsreserve Festival
Van Bestemmingsreserve PR

37.500
5.500
1.500

Inkomsten

37.118
0
0
44.500

37.118

42.350

36.072

Uitgaven
Activiteitenkosten
Mondial café - vluchtelingen
Mondial Afrika festival
Mondial activiteit
Mondial activiteit/Dag vd Mensenrechten
Fairtrade - Apeldoorn
Eerlijk Winkelen - Apeldoorn
Gezamenlijke activiteit

2.217
5.296
13.000
1.500
0
2.800
2.000

7.513
1.500
0
968
0
19.300

Bijdragen aan organisaties
Jaarlijkse vaste bijdrage
Subsidies

9.981

2.000
24.600

2.000
25.100
26.600

Bestuurskosten
Bankkosten
Aansprakelijkheidsverzekering
Bestuur/secretariaat
Vergaderkosten
Diversen

150
0
250
250
350

Totaal uitgaven
Exploitatiesaldo
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2.200
24.850

113
171
274
120
316

6.287
2.000
25.350

27.050
150
0
250
250
350

994

27.350
124
200
188
319
0

1.000

831

493
1.194
1.500
0

1.687
0
1.500

Diverse baten en lasten
Nagekomen kosten vorig boekjaar
Vrijval in 2017/2016 toegezegde subsidie
Diversen

974
1.500
1.393
2.420
0
15.800

27.100

1.000
Public/Relations/marketing
Bestuursmedewerker
Website
PR/Communicatie /website
Diversen

9.500
1.500
0
2.800
2.000

0
-3.900
0

1.500
0
1.687

0
-8.237
0

962
0
1.500

0
-3.000
0

962
200
-6.029
0

-3.900

-8.237

-3.000

-5.829

44.500

31.525

42.350

29.601

0

5.593

0

6.471
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Bijlage IV
De balans per 31 december 2019

Stichting Mondial Apeldoorn
BALANS PER 31-12-2019

14-apr-20

Activa

Passiva
31-12-2019
€

31-12-2018
€

31-12-2019
€

Vaste Activa

Eigen vermogen

Materiële vaste activa

Stichtingsvermogen
Naar bestemmingsreserve jubileum
Weerstandsvermogen
Resultaat boekjaar

13.111
0
11.000
5.593

31-12-2018
€

6.640
0
11.000
6.471
29.704

0

0 Bestemmingsreserves
Website PR en Opleidingen
Festival

Vlottende activa

5.000
14.000

Vorderingen
Debiteuren
Vooruit betaald
Nog te ontvangen bedragen

Totaal activa

5.000
14.000
19.000

0
0
6

0
0
7
6

Liquide middelen

24.111

83.031

83.037
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19.000

Kortlopende schulden
Crediteuren
7 Subsidie toezeggingen
Gemeente Apeldoorn
75.334 Overige schulden/nog te betalen bedragen

75.341 Totaal passiva

0
31.443
0
2.890

0
26.920
0
5.310
34.333

32.230

83.037

75.341
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