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Voorwoord 
 
In 2022 bestaat Stichting Mondial Apeldoorn 25 jaar. In een kader laten we de 
ontwikkeling van Mondial Apeldoorn door de jaren heen zien. Naast ondersteuning en 
facilitering van de aangesloten organisaties, geeft Mondial Apeldoorn telkens een actuele 
invulling aan haar taak om bewoners van Millenniumstad Apeldoorn bewust te maken en 
te betrekken bij vraagstukken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en 
mensenrechten. 

 
De afgelopen jaren waren niet gemakkelijk. Vanaf begin 2020 liggen vrijwel alle 
activiteiten stil als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus. We zijn in 2018 
gestart met de uitvoering van ons beleidsplan 2018-2021. In de eerste twee jaar is veel 
aandacht besteed aan het versterken van de interne organisatie en is begin gemaakt met 
het uitvoeren van de nieuwe inhoudelijke beleidsvoornemens. Dat kwam allemaal stil te 
liggen begin 2020. 

 
We pakken in het najaar van 2021 de draad weer op. We analyseren wat er gerealiseerd 
is van het lopende beleidsplan, we hebben geëvalueerd waar we wel en niet verder mee 
willen en we presenteren voor de periode 2022-2025 een nieuw beleidsplan. 

 
Er is nog steeds veel te verbeteren in de wereld. We willen dat doen op een kleinschalige 
manier, van mens tot mens. Het kan gaan over ontwikkelingssamenwerking, armoede, 
migratie, vluchtelingen, vrede en duurzaamheid. Mondial Apeldoorn houdt als 
belangrijkste invalshoek ‘ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten’, maar wil 
graag op aanverwante terreinen met anderen samenwerken. 

 
De titel ‘van mens tot mens ‘geeft primair aan de verhouding tussen de aangesloten 
organisaties en de mensen met wie zij werken in ontwikkelingslanden. Maar deze titel is 
ook van toepassing op de kleinschalige en persoonlijke manier waarop Mondial 
Apeldoorn contact wil houden met bewoners uit Apeldoorn, met gemeenteraadsleden en 
met andere samenwerkingspartners. 

 
Wij gaan vol vertrouwen en met nieuw optimisme de nieuwe beleidsperiode in en we 
hebben de ambitie om Mondial Apeldoorn nog verder te ontwikkelen als een 
rolmodel van een samenwerkingsplatform voor kleine particuliere 
ontwikkelingsorganisaties. 
 
Mondial Apeldoorn - het bestuur 
Najaar 2021 
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Doelstellingen van Mondial Apeldoorn 
 

Statutaire doelstellingen 
 

De stichting stelt zich ten doel: 
1. Het ondersteunen van in Apeldoorn werkzame organisaties op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking, mondiale vraagstukken en/of mensenrechten. In het 
bijzonder bij het opzetten en uitvoeren van gezamenlijke of individuele activiteiten om de 
Apeldoornse bevolking bewust te maken van de noodzaak om (zelf) aan 
ontwikkelingssamenwerking te doen en betrokken te zijn bij de behandeling van 
vraagstukken van mondiaal beleid (onder andere op het gebied van milieu, vrede en 
veiligheid). 
2. Het daadwerkelijk ondersteunen van projecten die zijn gericht op de concrete 
structurele verbetering van de situatie in ontwikkelingslanden, die concreet passen in de 
uitvoering van mondiaal beleid en/of die concreet gericht zijn op de verbetering van de 
mensenrechten in ontwikkelingslanden. 
3. Het bevorderen van interculture activiteiten met als doel begrip kweken voor de 
verschillende culturen binnen de Nederlandse samenleving 

 

Operationele doelen 
 

Bij Mondial Apeldoorn staat aandacht voor mensenrechten en ontwikkelings-
samenwerking centraal. De afgelopen jaren zijn ruim 30 stichtingen door Mondial 
Apeldoorn ondersteund in hun pr- activiteiten, projecten, organisatie van bijeenkomsten 
en bij het werven van donateurs. 

 

Als lokale koepelorganisatie is het bovendien onze rol om de bewoners in Apeldoorn 
bewust te maken van en te betrekken bij vraagstukken op het gebied van 
mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking. De afgelopen jaren hebben we gezien 
dat de chaos in het Midden-Oosten en het vluchtelingenvraagstuk een blijvende zorg is. 
Daarnaast zijn er grote problemen in sommige gebieden in Afrika, Zuid-Amerika, Oost-
Europa en Zuidoost-Azië ten gevolge van armoede, droogte als gevolg van 
klimaatverandering, voedseltekort, gebrek aan fatsoenlijk onderwijs. Helaas, niet overal 
is een democratie en vaak schieten landen te kort in elke vorm van humaan beleid, 
waardoor mensenrechten in gevaar komen en hulp ontzettend hard nodig is. 

 

Zo bieden Mondial Apeldoorn en de aangesloten stichtingen vanuit Apeldoorn een 
uitgestoken hand aan mensen die het elders op de wereld moeilijk hebben. 
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Historie 25 jaar Mondial Apeldoorn 
 
Mondial is in 1997 opgericht op initiatief 
van de toenmalige burgemeester  
H. Bruins Slot. 
Ontwikkelingssamenwerking hoorde bij 
zijn portefeuille internationaal beleid. Dat 
bracht met zich mee dat het kabinet van 
de burgemeester, dat toen nog uit een of 
enkele medewerkers bestond, veel werk 
had aan de talloze subsidieaanvragen van 
kleine ontwikkelingsorganisaties. Op zijn 
voorstel is Mondial opgericht als medium 
om de subsidies aan deze instellingen te 
beoordelen en uit te keren. Instellingen 
werden lid van Mondial om subsidie aan te 
vragen en, onder voorwaarden, te krijgen. 
 
Bij de oprichting werd ook afgesproken dat 
de organisatie aandacht zou besteden aan 
het bewustmaken van de Apeldoornse 
bevolking op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking. Mondial zou 
dat onder meer doen door het 
Intercultureel Festival, dat onder auspiciën 
van het Comité Ontwikkelings 
Samenwerking Apeldoorn gehouden werd, 
onder haar hoede te nemen. De 
burgemeester werd beschermheer en na 
enkele jaren nam een van de 
beleidsmedewerkers regelmatig deel aan 
de vergaderingen in het gemeentehuis. 
 
De structuur van Mondial hield het midden 
tussen een vereniging en een stichting. In 
2011/2012 zijn de statuten herzien. 
Mondial Apeldoorn werd een stichting met 
een raad van aangeslotenen. In het 
bestuur van de stichting werden ook leden 
van de raad van aangeslotenen 
opgenomen. Op die manier kregen de 
instellingen meer zeggenschap over het 
beleid. Ook werd op die manier bevorderd 
dat de aangesloten organisaties een meer 
actieve rol zouden spelen bij het 
organiseren van overkoepelende Mondial 
activiteiten. 
 
In die jaren heeft Mondial Apeldoorn haar 
invalshoek ook verbreed. Er werd niet 
alleen gekeken naar de ondersteuning 
vanuit Nederland naar 
ontwikkelingslanden. 

 
Er werd ook aandacht besteed aan 
beweging vanuit ontwikkelingslanden 
naar Nederland. Dat gebeurde 
ondermeer door in te steken op het 
landelijk initiatief Eerlijk Winkelen. 
Mondial Apeldoorn introduceerde dit 
concept in Apeldoorn en probeerde 
gaandeweg winkeliers over te halen om 
duurzame producten te verkopen en 
zich bij dit label aan te sluiten. 
Ook gaf Mondial Apeldoorn 
samen met de gemeente, 
aandacht aan de millennium-
doelen en, in een later stadium, 
aan het opzetten van ‘Apeldoorn 
Fair Tradegemeente’. 
 
Mondial Apeldoorn is één van de 
grootste samenwerkingsplatforms op 
het gebied van ontwikkelings-
samenwerking in Nederland. Binnen dit 
platform kunnen organisaties die zich 
bezighouden met deze materie van 
elkaar leren en kennis delen. En samen 
kunnen zij het onderwerp op een goede 
manier onder de aandacht blijven 
brengen van de bevolking. 
 
De wereld wordt steeds kleiner. 
Mondial Apeldoorn helpt om haar te 
ontdekken! 
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1. Terugblik en evaluatie 2018-2021 

Hoofdlijnen beleidsplan 2018-2021 

Jubileum 20 jaar 
Eind 2017 zijn voorbereidingen getroffen voor een nieuw beleidsplan voor de periode 
2018-2021. We konden daarbij terugkijken op een geslaagde viering van het 20-jarig 
jubileum. Het jaarlijkse Festival Mondial werd wat grootser aangepakt en we 
organiseerden samen met Partin, de landelijke koepelorganisatie voor het klein 
particulier initiatief (P.I.), een jubileumcongres over de betekenis van 
ontwikkelingssamenwerking vanuit kleine goede doelen. Ruim 300 bezoekers uit het 
hele land luisterden naar bijdragen van Lambert Grijns (directeur Sociale Ontwikkeling 
Min BuZa) over de relatie P.I. en overheid en van Nina Schmitz (directeur van 
Movement on the Ground). Daarnaast namen zij deel aan de workshops zoals: 
opzetten projectstructuur, samenwerking midden- en kleinbedrijf, fondsenwerving, 
branding, sociaal ondernemerschap, cross cultural management, exitstrategie, 
vloggen/you-tube. 

 
Nieuw beleidsplan 
Bij de evaluatie concludeerden we dat het de moeite loont om de activiteiten van het P.I. 
onder de aandacht te blijven brengen van de Apeldoornse bevolking. Maar dat het de 
vraag is of we met de grote inspanning in tijd en geld die het Festival Mondial vraagt ook 
voldoende Apeldoorners bereiken. Het festival werd overwegend bezocht door de 
achterban van de aangesloten organisaties. De thema’s op het congres waren de moeite 
waard om na te gaan of we nieuwe groepen kunnen bereiken. In het beleidsplan 2018 -
2021 is daarom een nieuwe lijn uitgezet. In plaats van mensen naar ons toe te halen op 
het festival gaan we meer naar de mensen toe. Ook gaan we meer samenwerken met 
andere organisaties. 

 
We hebben ervoor gekozen om de twee hoofddoelstellingen van Mondial Apeldoorn in 
de periode 2018-2021 als volgt in te vullen. 

 
 Doelstelling 1: Elkaar ondersteunen en inspireren 

 

Versterking interne organisatie 
 

1. aangeslotenen 
De vergaderingen van de Raad van Aangeslotenen (RvA) zullen wat levendiger worden 
ingevuld. We gaan minder vergaderen en meer thema’s bespreken en ervaringen 
uitwisselen. Daar kunnen ook derden bij aanwezig zijn. Ook hier gaan we meer naar de 
samenleving toe door deze bijeenkomsten te organiseren op wisselende locaties in de 
stad. 

 
2. bestuur: aanvulling en uitbreiding 
Door het aftreden van voorzitter en secretaris was het nodig om deze functies opnieuw te 
in te vullen. Daarnaast was het nodig om in verband met de nieuwe ambities om enkele 
extra bestuursleden of projectmedewerkers aan te trekken die onderdelen van het 
takenpakket op zich konden nemen. 
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 Doelstelling 2. De Apeldoornse samenleving betrekken en alert houden op de 
b inding met ontwikkelingslanden en -samenwerking. 

 

We gaan meer naar de mensen toe, zoeken samenwerking met andere organisaties en 
presenteren enkele keren per jaar actuele thema’s. Hiervoor hebben de volgende 
invulling gekozen: 

 
A. Kramen in winkelcentra en markten 
De aangeslotenen presenteren zich op winkelcentra en markten. Per keer presenteren 
zich enkele organisaties in twee of drie kraampjes. Een kraampje kan ook door twee 
aangeslotenen gevuld worden. Dat gebeurt in de zomermaanden tijdens de koopavonden 
op vrijdag in de namiddag en avond. Zij presenteren zichzelf en beschikken ook over PR- 
middelen van Mondial zoals folders/flyers, banners, vlaggen, beachflags, wereldkaart e.d. 
Ook zijn ze aanwezig op de kofferbakverkoop van stichting WHOE. 

 
B. Meet-up bijeenkomsten 
Dit zijn bijeenkomsten in café- achtige setting op diverse locaties in de stad. Deze 
bijeenkomsten komen in plaats van de reguliere vergaderingen van aangeslotenen. Bij 
voorkeur eind van de middag tot aan het begin van de avond. Mensen kunnen na hun 
werk aanschuiven en kunnen de bijeenkomst weer verlaten voor de avond echt begint. 
Hier worden actuele thema’s besproken zoals: Fairtrade – Eerlijk Winkelen, 
Wederkerigheid, ontwikkelingssamenwerking, Internationale Vrouwendag, Vredesweek 
en Rechten van de Mens m.b.t. Gezondheidszorg, Voedselhulp/Voedselbank, 
Kinderrechten en op 10 december tijdens de Dag v.d. Rechten van de Mens. Actieve 
betrokkenheid van de aangesloten instellingen is van groot belang. Ook betrokkenheid 
vanuit het bedrijfsleven is belangrijk bijvoorbeeld via bedrijvenkringen, beursvloer, 
service Clubs (Rotary etc.), KvK kringen etc. 

 
C. Voorlichting op scholen 
We ontwikkelen een lespakket rondom ontwikkelingssamenwerking voor middelbare 
scholen en basisscholen. Daartoe leggen we contacten met de onderwijskoepels. Inhoud 
activiteiten: 
- Educatief overbrengen aan basis- en/of voortgezet onderwijs van zaken die spelen in 
ontwikkelingslanden met behulp van lesbrieven, aan de hand van stage opdrachten en 
koppelen aan een thema. 
- Mondial training d.m.v. lespakketten. 
- Netwerken aanspreken om scholen te bereiken (contact met de Onderwijskoepels bij 
 schooljaar-voorbereidingen). 
- Kom met persoonlijke, menselijke verhalen. 
- Laat kennis maken met andere culturen via zang, dans, muziek. 
- Maak gebruik van ervaring en lesmateriaal van aangeslotenen zoals b.v. die van 
Akwaaba, Amnesty, ABVK, LEPRAzending NL en Unicef.  

 
D. Wereldcultuur laten zien 
- Samenwerking met culturele instellingen als Coda, Gigant en Orpheus en hen proberen 
te bewegen in een bepaalde korte periode vanuit hun eigen budget en binnen hun eigen 
maatschappelijke opdracht in hun reguliere programma aandacht aan een bepaald thema 
te geven. Media-organisaties kunnen daarop aansluiten. Denk bijvoorbeeld aan een 
filmvoorstelling in Gigant, optreden van een Afrikaanse popband in de popzaal, Afrikaans 
toneel in Orpheus, Aziatische kunst in Coda. 
- Minifestival Mondial. Het festival zou voortaan in een kleine uitvoering kunnen, 
bijvoorbeeld op de tweede zaterdag in september op het Zwitsalterrein waarbij we 
aansluiten bij b.v. Monumentendag. We kunnen ook aansluiting zoeken bij Worldproef. 
- In combinatie met een cultureel aanbod kunnen ook huiskamergesprekken worden 
gevoerd over thema’s. Vergelijk cultuur bij je buur. 



7 
 

Info-punt Mondial Apeldoorn 
In de afgelopen jaren is onderzocht of Mondial Apeldoorn een eigen infopunt zou kunnen 
opzetten dat enkele dagdelen per week geopend is en bemensd wordt door de 
aangeslotenen. Na lang zoeken hadden we in Gigant een mogelijkheid gevonden om dit 
infopunt in te richten. We hebben moeten besluiten om dit idee te laten varen omdat het 
niet mogelijk bleek een permanente bezetting aanwezig te laten zijn. Ook de 
coördinatiefunctie kon niet worden gerealiseerd. 

 
Eerlijk Winkelen 
Mondial Apeldoorn is initiatiefnemer geweest om het project Eerlijk Winkelen (EW) in 
Apeldoorn op te zetten. Gestaag is gewerkt aan de uitbouw van het concept samen met 
Apeldoorn Marketing. De medewerking door Apeldoorn Marketing werd uitgebreid tot 8 

uur/maand. De winkeliers zijn voorzien van nieuwe 
papieren plattegronden en een deursticker waar 
Mondial Apeldoorn ook op is vermeld. Ongeveer 40 
winkels in de binnenstad doen mee aan de route. De 
EW-route wordt naar verwachting ondergebracht bij de 
Fairtrade-organisatie van gemeente Apeldoorn. Tot die 
tijd blijft Mondial Apeldoorn betrokken bij de uitbouw 

en ondersteuning van de route. Met de EW-app hebben gebruikers in een mum van tijd 
een overzicht van ‘eerlijke winkels’ in Apeldoorn: leuke en hippe winkels die 
aantoonbaar fairtrade, biologische en/of tweedehands producten aanbieden. Ook 
horecagelegenheden zijn opgenomen. Fairtrade betekent eerlijke handel met boeren en 
arbeiders in ontwikkelingslanden. Zij krijgen een eerlijke prijs voor hun producten en 
hebben betere werk- en levensomstandigheden. Ook draagt fairtrade bij aan een gezond 
milieu. 

 
Fair Trade 
Vanuit Mondial Apeldoorn zijn we betrokken bij de commissie Fair Trade, die zich o.m. 
bezighoudt met een 0-meting onderzoek naar het aantal van mogelijk aan te sluiten 
bedrijven. HBO studenten werken aan dit onderdeel mee. Een start/kennismaking met 
Fair Trade vond met een conferentie plaats in 2018 in Apenheul.  

 
 Evaluatie periode 2018-2021 

Activiteiten 2018 en 2019 

1. Versterking interne organisatie 
 

Het bestuur 
In 2018 en 2019 hebben we veel werk besteed om het bestuur uit te breiden 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. Het bestuur is uitgebreid met 3 nieuwe 
leden en een activiteitencoördinator als ook enkele nieuwe werkgroepen. Door 
persoonlijke omstandigheden, maar ook direct ten gevolge van Covid-19 hebben zowel 
voorzitter, secretaris alsmede de andere nieuwe leden van het bestuur hun functies 
moeten opgeven c.q. ter beschikking gesteld. Dat vraagt opnieuw om actie. Op basis 
van het nieuwe beleidsplan en de functieprofielen worden nieuwe bestuursleden 
gezocht. 
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2. Apeldoornse samenleving betrekken 
 

Kramen op markten en winkelcentra 
Het bleek lastig te zijn om vergunningen te verkrijgen om in winkelcentra een kraam op 
te stellen. Ook de opslag en het vervoer van kramen en pr-middelen kostte veel tijd en 
inspanning. 
In 2018 is een proef genomen in w.c. De Eglantier. Daar hebben we gedurende een 
aantal maanden in de zomer wekelijks een kraam bemensd. De aandacht van het 
winkelend publiek was minimaal en teleurstellend. Ook de belangstelling van de 
aangeslotenen om een dagdeel een kraam te bemensen, was gering. We hebben 
geconcludeerd dat deze vorm van ‘naar de mensen toegaan’ niet succesvol was. 

 
Meet-up bijeenkomsten 
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. 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. 
De activiteiten van Mondial Apeldoorn als koepel waren de volgende: 
 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 Gigant met als thema vluchtelingen en 
mensenrechten. Inhoudelijk programma met nationale 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 Gigant. Bijzonder aan dit event is dat het 
een initiatief is geweest vanuit de RvA. Een aantal aangeslotenen 
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. 

 Jaarlijkse Amnesty bijeenkomst in december 2019. Ondersteuning vanuit Mondial 
Apeldoorn voor de Schrijversavond en Dag van de Mensenrechten op het Stadhuis 
in Apeldoorn. 

 Eerlijk Winkelen Route. Eerlijk Winkelen (EW) is vijf jaar geleden opgezet door 
Mondial. In die vijf jaar zijn maar liefst 40 Apeldoornse bedrijven en organisaties 
aangesloten bij dit initiatief. Deelname was kosteloos omdat zij eerlijkheid in de 
bedrijfsvoering en/of producten hoog in het vaandel hebben staan. Door de 
samenwerking met Apeldoorn Marketing voor wat betreft de dagelijkse uitvoering 
zijn de volgende activiteiten tot stand gekomen: het organiseren en uitwerken van 
4 werkgroepvergaderingen, fysiek pr-materiaal maken en verspreiden zoals 
brochures en beachflags, het onderhouden, bijhouden en uitbreiden van het EW- 
netwerk Apeldoorn en het positief uitlichten van de Eerlijk Winkelen 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. 
Mondial Apeldoorn is door bestuurslid H. Trapman vertegenwoordigd als voorzitter 
van de werkgroep Eerlijk Winkelen Apeldoorn. 
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 Fair Trade. De Apeldoornse werkgroep onder voorzitterschap van Theo van Driel, is 
bezig om Fairtrade Gemeente Apeldoorn (i.o.) bekendheid te geven, o.a. tijdens de 
Fairtrade-week (op het Raadhuisplein) en in diverse krantenartikelen. Ook via 
onderwijs en kerken wordt fairtrade onder de aandacht gebracht. De werkgroep 
bezocht een regionale bijeenkomst van fairtrade gemeentes. In 2021 is Gemeente 
Apeldoorn erkend als Fair Trade Gemeente. 

 

Activiteiten 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. In 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. De maatregelen die het bestuur heeft moeten nemen om onze gezondheid te 
beschermen, hebben ertoe geleid dat de activiteiten vrijwel geheel tot stilstand is 
gekomen. 

 
De volgende activiteiten zijn nog wel uitgevoerd 
 Communicatie. 

Voor het in stand houden en vergroten van de belangstelling vanuit de Apeldoornse 
bevolking voor het werk van de aangeslotenen, is ingezet op professionalisering van 
de website en social media. Ook de processen om deze media up to date te houden 
zijn herzien zodat continuïteit gewaarborgd blijft. Er is samenwerking gezocht met 
een gerenommeerd Apeldoorns internetbureau om de website opnieuw gestalte te 
geven. Vanuit Mondial Apeldoorn hebben we meerdere keren aandacht in de lokale 
pers weten te genereren. 

 P.R. Er is een opzet gemaakt voor het maken en inzetten van de Mondialpluim. 
 Social media 

Het gebruik van social media is geactiveerd en geïntensiveerd. De accounts op 
Facebook en Twitter zijn up to date gemaakt. Er is een serie gepubliceerd over de 
coronasituatie in de landen waar aangesloten organisaties werkzaam zijn. 

 Huisstijl. Deze is vernieuwd. 
 Professionaliseren van evenementen 

Vrijwilligers maakten telkens hun eigen nieuwe afspraken met andere aangeslotenen 
en met externe partijen. We zijn met draaiboeken gestart waarin de organisatie van 
de verschillende activiteiten is vastgelegd. Het doel hiervan was dat het uiteindelijk 
eenvoudiger zou zijn om voldoende vrijwilligers te vinden die in wisselende 
samenstelling verschillende evenementen konden organiseren. 

 Pr-bijeenkomst fairtrade 
In november heeft de presentatie plaatsgevonden van Fair Trade Apeldoorn. Er is een 
container met fairtrade producten geplaatst in het centrum. 
Doel: krachten bundelen van ondernemers om te laten zien dat Apeldoorners juist bij 
hen terecht kunnen voor eerlijke producten. 

 
Het verstrekken van P.R.-subsidies aan de aangesloten instellingen is de afgelopen jaren 
ongewijzigd voortgezet. 
 
 
         @mondialapeldoorn 
 
 
 
 
 

         @mondiapeldoorn 
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Samenvatting evaluatie 
 
Versterking interne organisatie 
- Bestuur was weer op orde en uitgebreid. Door corona en persoonlijke omstandigheden 
zijn weer bestuursleden weggegaan. Dit vraagt opnieuw om actie. 
- Betrokkenheid aangeslotenen was niet optimaal. Deelnemen aan Mondial Apeldoorn 
vraagt ook om actieve houding zodat de kwaliteit van alle activiteiten omhoog gaat; 
daar verder aan werken. 

 
Bereiken Apeldoornse bevolking 
- Kramen in winkelcentra hadden niet beoogde effect. 
- Meet-ups/ themabijeenkomsten waren succesvol. Daarmee doorgaan. 
- Voorlichting op scholen: door corona nog niet gestart. In 2022 alsnog mee beginnen. 
- Vernieuwen website en beter gebruik social media zijn succesvol verlopen. 
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4. Beleidsplan 2022-2025 
 

 Wat willen we bereikt hebben in 2025 
 

Mondial Apeldoorn wil in 2025 het volgende hebben gerealiseerd. 
 Meer bekend zijn bij grotere groepen in de Apeldoornse bevolking door 

themabijeenkomsten, social media en aandacht van regionale radio/tv-zenders. 
 Meer Apeldoornse organisaties hebben zich aangesloten bij Mondial Apeldoorn. 
 Rolmodel zijn als samenwerkingsplatform ontwikkelingssamenwerking in 

Nederland. 
 Onderdeel zijn van het internationaal beleid van Gemeente Apeldoorn en laten 

zien dat het subsidie van de gemeenten het meervoudige oplevert voor de 
aangesloten organisaties. 

 Samenwerken met andere Apeldoornse organisaties op aanverwante terreinen en 
in dat kader meer aandacht besteden aan inclusie/ diversiteit en vluchtelingen. 

 
 Wat gaan we doen? 

 

1. Versterken interne organisatie 
 

Bestuur 
- Door persoonlijke omstandigheden en direct ten gevolge van corona heeft een aantal 
bestuursleden moeten afhaken. Samen met de nieuwe Commissie Bestuursuitbreiding 
zoekt het bestuur naar nieuwe kandidaten. 
- We vragen de gemeente om, zoals voorheen, weer aan ambtelijk adviseur aanwezig te 
laten zijn bij de bijeenkomsten van de raad van aangeslotenen. 

 
Raad van aangeslotenen 
- Het contact tussen de aangesloten organisaties is minder geworden door de combinatie 
van interne en externe bijeenkomsten. Daarom gaan we opnieuw een keer per twee of 
drie maanden interne bijeenkomsten houden onder de naam Mondial Café. Hiervoor 
wordt een vast format gebruikt: 

 Cultuuract: muziek, verhaal, filmpje etc. uit landen van de aangeslotenen; 
 Thema met een spreker; 
 Presentatie door een van de aangeslotenen; 
 Nazit: ontmoeting/kennisdeling. 

- Verder worden aangeslotenen via de website, nieuwsbrief en social media op de hoogte 
gehouden van actuele zaken en kunnen deze ook zelf berichten onder de aandacht 
brengen. 
- De nieuwjaarsbijeenkomst wordt gehandhaafd. 
- In het huishoudelijk reglement wordt opgenomen dat van aangeslotenen verwacht 
wordt om actief een bijdrage te leveren aan de activiteiten. Er zullen 1 op 1 contacten 
worden gelegd met alle aangesloten organisaties. 
- Vrienden van Mondial opzetten; dat zijn organisaties die Mondial Apeldoorn een warm 
hart toedragen, die kennis willen delen, maar geen beroep op de financiële middelen 
kunnen doen. Gedacht kan worden aan soortgelijke organisaties als de aangeslotenen 
uit andere gemeenten. 
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2. De Apeldoornse samenleving aanspreken op en betrekken bij binding met 
ontwikkelingslanden en -samenwerking 

 

Het verleden heeft geleerd dat te brede ongerichte acties niet het gewenste resultaat 
opleveren. Daarom organiseren we naast algemene activiteiten zoals nieuwsbieven, en 
berichten via social media, een aantal activiteiten waarmee we bepaalde doelgroepen 
gerichter kunnen bereiken c.q. waarvoor we deze direct uitnodigen: 

 
 Mondial Paradero: ‘stilstaan bij wereldzaken’ 3 à 4 keer per jaar 

themabijeenkomsten (noot: paradero is Spaans voor halteplaats). 
 Mondial Nieuws: informatie via website, korte nieuwsflitsen, kwartaalbericht, 

social media. Het gebruik van social media is belangrijk om mensen te bereiken. 
Daarvoor wordt een aparte vrijwilliger/medewerker ingezet die actief via 
Facebook, Twitter, blogs etc. berichten onder de aandacht brengt. 

 Mondialpluim: een keer per jaar reikt Mondial Apeldoorn een pluim uit aan een 
persoon of organisatie uit Apeldoorn die zich heeft ingezet voor mens, natuur en 
aarde. 

 Mondial Manifestatie: ieder jaar voeren we een manifestatie uit die georganiseerd 
wordt door een aantal aangeslotenen. In 2022 zullen we daarbij aandacht 
besteden aan het 25-jarig bestaan. 

 Mondial Educatief: programma voor basis- en voortgezet onderwijs. 
 Mondial Wereldcultuur: culturele organisaties vragen om in hun reguliere 

programmering cultuuruitingen uit ontwikkelingslanden op te nemen waarbij 
Mondial Apeldoorn zich presenteert. 

 Samenwerking met anderen: Mondial Apeldoorn heeft contact met diverse 
andere organisaties die zich ook inzetten voor ontwikkelingssamenwerking, 
migratie, vluchtelingen, integratie, vrede en duurzaamheid zoals World 
Proef, platform diversiteit en inclusie, fair trade. 

 
De Eerlijk Winkelen-route is uiteindelijk niet overgedragen aan Fair Trade Apeldoorn. De 
ondersteuning door Apeldoorn Marketing bleef intact maar twee jaren geleden stopte dit 
omdat het niet meer paste in hun bedrijfsactiviteiten. Vervolgens zagen zowel Fair Trade 
Apeldoorn als Mondial Apeldoorn en Apeldoornse ondernemers binnen Eerlijk Winkelen geen 
kans, gezien het enorme tijdsbeslag, om de ondersteuning over te nemen. Daarom is 
besloten om de organisatie van Eerlijk Winkelen Apeldoorn over te dragen aan de centrale 
organisatie van Eerlijk Winkelen in Den Haag. Mondial Apeldoorn is daar niet meer bij 
betrokken. 
 
Deze beleidsvoornemens worden in een jaarlijkse kalender gepland. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van de ontwikkelde formats en protocollen. 
 
De gemeente verleent Mondial subsidie voor het faciliteren van de aangesloten 
instellingen in hun pr-activiteiten en voor de activiteiten gericht op de Apeldoornse 
bevolking om ontwikkelingswerk en mensenrechten onder de aandacht te brengen. 
Bovenstaande activiteiten vallen binnen die doelstelling. Als Mondial Apeldoorn andere 
activiteiten organiseert zullen we daarvoor andere dekking zoeken. 
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Bijlage 
 

Bestuur: 
 De heer H. Trapman – voorzitter (onafhankelijk) 
 De heer H. van der Horst – penningmeester (onafhankelijk) 
 Mevrouw M. Turner – algemeen bestuurslid (aangeslotene via Derdehands) 

 
Aangeslotenen: 

 Stichting Akwaaba 
 Stichting Amma Lamai 
 Amnesty International Apeldoorn 
 Apeldoorns Beraad van Kerken 
 Stichting Bondeko 
 Stichting Derde Hands 
 Stichting De Vaste Burcht 
 Stichting Eye For Others 
 Stichting Fashion High Tea 
 Stichting Friends of Children Foundation 
 Stichting Geef een koe 
 Stichting Help poor people 
 Stichting Inca Educa 
 Stichting Leprazending 
 Stichting ML Foundation Gambia 
 Stichting Nadia 
 Stichting New Day Impact 
 Stichting Outreach Support Ministeries 
 Stichting Pasuk 
 Stichting Peace is the way 
 Quetzal Aid Stichting - QAS 
 Stichting Terre des Hommes Apeldoorn e.o. 
 Stichting Theo de Wit Lanka Education Fund 
 Unicef Apeldoorn 
 Upendo4kids 
 Wereldwinkel Apeldoorn 
 Stichting W(erkgroep).H(ulptransporten).O(oost).E(europa). 

 
 


