
Notulen van de Algemene Vergadering van de Raad van Aangeslotenen 
 

Aanwezig:   
Afgevaardigden vanuit stichtingen: Akwaaba, Amnesty International Apeldoorn, 
Bondeko, Derde Hands, Eye for Others, Geef een koe, Help poor People, Inca Educa, ML 
Foundation, Outreach Support Ministries, Peace is the way, Pasuk Foundation, Quetzal 
Aid Stichting, Reach Out (introducé), Theo de Wit Lanka Education Fund, Upendo4Kids, 
De Vaste Burcht, Wereldwinkel, WHOE  
 
Mondial bestuursleden: H. Trapman, H. van der Horst, M. Turner 
Commissie Bestuursuitbreiding: G. Hoogeboom, E. van der Bij, H. van der Horst 
 
Afwezig: 
Met kennisgeving: Apeldoorns Beraad van Kerken, Amma Lamai, Fashion High Tea,  
Nadia, New Day Impact, Unicef; 
Zonder kennisgeving: Leprazending, Terre des Hommes, Friends for Children 
 
Datum: donderdag 28 september 2021 
Notulist: Nynke de Weert 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
 
Hans Trapman heet iedereen van harte welkom en bedankt op voorhand Lenneke Manka 
– ML Foundation voor haar muzikale bijdrage, Cor Klein Heerenbrink – vmg. voorzitter 
voor zijn medewerking en tenslotte, Erwin van der Bij voor zijn presentatie. Hij wijst op 
hun input aan de vergadering als opmaat voor het nieuwe format van Café Mondial. 
 
De laatste fysieke vergadering is in 2019 geweest en online zijn er in 2020 2 
bijeenkomsten geweest. Deze laatsten zijn de basis voor de huidige vergadering. 
 
In 2020 zijn de volgende bestuursontwikkelingen geweest: aftreden van voorzitter Y. 
Cegerek, secretaris J. Van Ewijk en algemeen bestuurslid R. Sinout. Ook de heer M. van 
Dongen heeft korte tijd het bestuur ondersteunt.   
 
 
2. Mededelingen 
De voorzitter wijst alle aanwezigen nog eens op de presentielijst. Deze wordt afgetekend.  
 
De nieuwe website, door Marian Jonker en Nynke de Weert ingevuld, komt misschien 1 
oktober ‘live’. www.mondial-apeldoorn.nl E.e.a. hangt af van de laatste aanpassingen en 
de digitale verhuizing. 
 
3. Vaststellen notulen 27-5-2021. Zie bijlage 
De notulen van deze digitale vergadering worden ter kennisgeving aangenomen.  
 
4. Inleiding door vicevoorzitter H. Trapman 
a) Nieuws aangeslotenen: 27 aangeslotenen en introducé St. Reach Out. De heer Wolters  

legt uit wie ze zijn, wat ze doen en voor wie. Gedenkwaardige momenten zijn 
geweest: afmelding van Let’s Care als aangeslotenen, 50-jarig bestaan van de 
Wereldwinkel, de kofferbakverkoop vanuit WHOE konden dit seizoen niet 
doorgaan en het 40-jarig jubileum van De Vaste Bucht in 2020.  
Erwin van de Bij benoemt de Vredesweek 2021 en het verdrietige nieuws van het 
overlijden van de echtgenoot van één van de organisatoren van de Vredesweek. 

  



  
b) Bestuurssituatie 

De huidige bestuursleden Marleen Turner en Hans Trapman willen aftreden mede 
doordat zij al lang actief zijn in het bestuur, resp. meer dan 3 en 2 termijnen. 
Vervanging is nog niet gelukt maar waarschijnlijk wel met behulp van vanuit de 
nieuwe Commissie Bestuursuitbreiding.  

c) Commissie Bestuursuitbreiding – Cie BU.  
Geert Hoogeboom – Inca Educa neemt het woord. N.a.v. oproep bestuur om mee 
te denken om tot vervanging te komen, hebben 6 aangeslotenen hulp 
aangeboden. Na 1 bijeenkomst was de conclusie dat het zonde zou zijn om het te 
laten doodbloeden. Niet gemakkelijk om van start te gaan zonder een goede basis 
zodat je iets goeds hebt om te bieden. Er zijn 3 opdracht geformuleerd: 

 Opdracht 1: een plan voor de lange termijn maken (beleidsplan); 
 Opdracht 2: aangeslotenen activeren; 
 Opdracht 3: investeren in relatie met gemeente Apeldoorn.  

Hier zijn uiteindelijk 4 personen uit gekomen die een speciale commissie vormen 
om de opdracht uit te voeren, te weten Geert Hoogebom (Inca Educa), Erwin van 
de Bij (Peace is the way), Theo van Driel (Apeldoorns beraad van Kerken) en Henk 
van der Horst (penningmeester Mondial Apeldoorn).  

 
5.  Presentatie beleidsplan 2022 – 2025 Van mens tot mens  
De opdrachten zijn in juli besproken met als doel: in september het beleidsplan 
presenteren. Voorafgaand aan de vergadering hebben alle aangeslotenen het plan 
toegestuurd gekregen. Geert vertelt in de vergadering over de opbouw van het 
beleidsplan via een powerpoint-presentatie. 

 terugkijken vanaf het ontstaansbegin en vanaf 2018; 
 tussentijds initiëren, evalueren en concluderen; 
 vooruitkijken en actie ondernemen op 4 grote lijnen. 

Geert kondigt vervolg aan van de vergadering door het Interactiemoment onder de 
aandacht te brengen onder leiding van Cor Klein Heerenbrink.  
 
Hans Trapman sluit af door Geert Hoogeboom en de betrokken aangeslotenen te 
bedanken voor hun inzet en neemt tijd om vragen te beantwoorden vanuit vergadering.  

 Hoe nu het verder met de bestuursuitbreiding? Geert informeert de vergadering 
over de externe en interne belangstelling die er is en gaat komen. De speciale Cie 
BU is daarvoor beschikbaar.  

 Hoe staat het met de interne invulling van bestuursfuncties door aangeslotenen? 
Tineke Willemsen – Amnesty neemt de oproep mee in haar eigen vergadering in 
de 2e week van oktober. Het aanbod van Marian Jonker staat nog steeds. 

 
6.  Presentatie E. van der Bij – Peace is the way 
Als opmaat voor het nieuwe format van Café Mondial is Erwin van der Bij als 
aangeslotenen gevraagd om een presentatie te geven vanuit zijn stichting Peace is the 
Way. Hij neemt het woord met de volgende hartewens: Sawubona (een Zoeloe 
begroetingswoord en betekent: Ik zie jou!) en shiboka (het antwoord op sawubona wat  
betekent: Ik ben er of Ik besta voor je). Hiermee brengt hij naar voren waarom voor 
hem 1-op-1-contact belangrijk is en waarom hij zich daar persoonlijk voor wil inspannen 
binnen Mondial Apeldoorn. Uiteraard met hulp van anderen.  
N.B.: de volledige tekst is op te vragen bij Erwin zelf en/of Nynke de Weert. 
 
Vraag vanuit de vergadering: is er al een soort van handleiding/manual is om de 1-op-1-
contacten te leggen? Nee, Erwin geeft aan dat hij puur in gesprek wil gaan om te horen 
waar men mee bezig is etc. 
 
Hans dankt Erwin voor zijn ondersteunende hartenwens en hoopt dat hulp zich zal 
aandienen. 
 



7.  Financiële situatie door H. van der Horst 
De relatie met Gemeente Apeldoorn is niet hartelijk vanwege de afwikkeling boekjaar ’20 
en vooruitblik boekjaar ’21 door: 

 de traditionele informatievoorziening vanuit Mondial Apeldoorn bleek niet meer 
genoeg te zijn 

 gemeente mist zichtbaarheid en animo van het bestuur en aangeslotenen om op 
de voorgrond te treden.  

De subsidie ’21 is gehalveerd en restant ’20 is teruggevraagd. Nieuwe begroting ’21 is 
geëist (en geleverd) en vooruitblik ’22 stopgezet vanwege bovenstaande argumenten 
aangevuld met de huidige bestuurssituatie.  
 
Conclusie van het bestuur: gemeente geeft aan dat Mondial Apeldoorn voor een deel 
haar eigen broek zou moeten ophouden. E.e.a. zal leiden tot een tekort op de balans wat 
opgevangen kan worden uit eigen reserves; interen zal het gevolg zijn. Begroting ’22 zal 
de reguliere subsidies dekken maar meer niet.  
 
Vooruitblik: met het nieuwe beleidsplan onder de arm gaat de Cie BU naar gemeente om 
te bespreken wat de toekomst onderling zal zijn.  
 
Vragen vanuit de vergadering: 

 T. Willemsen: is er 1 contactpersoon binnen gemeente waarmee gepraat wordt? 
Antwoord: ja, vandaar het idee om met het beleidsplan naar de verschillende 
fracties van de politieke partijen te gaan. 

 G. Hoogeboom: je kunt de houding van gemeente ook opvatten door te 
concluderen dat zij vinden dat Mondial Apeldoorn genoeg op de balans heeft staan 
(eigen reserve) om e.e.a. te financieren zonder nieuwe en volledige subsidie te 
ontvangen.   

 M. Ros: realiseert gemeente Apeldoorn wat er gebeurt als Mondial Apeldoorn 
ophoudt te bestaan? Moeten stichtingen dan individueel weer subsidie gaan 
aanvragen? En wat vindt gemeente Apeldoorn van een mogelijke rol van Mondial 
Apeldoorn als onderdeel van Apeldoorn – Millenniumstad?  
Antwoord: hier weet gemeente Apeldoorn alleen antwoord op. Daar gaat het 
bestuur/Cie BU niet op wachten en komen we dus zelf naar voren met het nieuwe 
beleidsplan.  

 
Opmerking C. Klein Heerenbrink: laat zien wat de meerwaarde is van het verstrekken 
van subsidies en wat daar de opbrengst van kan zijn. Zo wordt het effect van 
subsidieverstrekking zichtbaar duidelijk voor de gemeente. 
 
Voor het uitroepen van de pauze vraagt Marleen Turner aandacht voor Helma Thijssen – 
Stichting Theo de Wit/ Lanka Education Fund. Zij zullen opzeggen als lid van Mondial  
Apeldoorn en Helma bedankt Mondial Apeldoorn (bestuur en aangeslotenen) voor de 
jarenlange samenwerking. Op haar beurt roemt het bestuur de stichting voor hun inzet 
binnen Mondial Apeldoorn en wenst ze veel succes bij de voortzetting van hun 
activiteiten. 
 
8.  Rondvraag  
Amnesty Apeldoorn – T. Willemsen: kan er dit jaar binnen Mondial Apeldoorn aandacht 
zijn voor een activiteit van Amnesty? Het gaat over een optreden van het koor Volver. Zij 
zingen wereldliederen en met name uit Zuid-Amerika. Voor vorig jaar hadden zij een 
thema: Libertad (vrijheid) maar konden vanwege corona niet optreden. Dit jaar is het 
ook niet gelukt om dat op 10 december, de schrijfactie van Amnesty, te doen. Dus is het 
idee ontstaan om dit een dag later te doen, op 11 december, en samen met de 
Mondialpartners om zich dan ook op deze manier te profileren. Henk vat het samen als 
een grote uitnodiging aan alle aangeslotenen en er zal zeker over nagedacht worden. 
Tineke Willemsen wordt gevraagd om het idee uit te werken voor het bestuur. 
 



9. Pauze 
Muzikale omlijsting van Lenneke Manka. 
 
10. Interactie en presentatie ‘wat gaan we doen’ o.l.v. C. Klein Heerenbrink.  
Cor Klein Heerenbrink presenteert zichzelf door te vertellen wat hij heeft gedaan binnen 
Mondial en waarom Geert hem heeft gevraagd het laatste deel te organiseren. De 
volgende thema’s zijn besproken: 

a) Mondial Paradero 
b) 25-jarig jubileum 
c) invulling Mondial Café 
d) scholenprogramma 

 
Op interactieve wijze zijn de aanwezigen tegenover elkaar gezet om samen te 
brainstormen over de thema’s. Binnen 4 minuten werd iedereen uitgedaagd om ideeën te 
bedenken/associatief te denken. Na afloop zouden deze ideeën besproken worden. 
 
Na een vrolijke chaos is het onderdeel afgesloten met als resultaat: 4 grote vellen vol 
ideeën. Vanwege de tijd is niet alles besproken en Cor Klein Heerenbrink biedt aan om 
een vervolg te plannen dit wel te doen. Lenneke Manka biedt aan om dit samen te doen.  
 
Enkele opvallende ideeën zijn:  

 een Mondialboek voor het 25-jarig jubileum; 
 een professioneel PR-bureau inschakelen om aangeslotenen te interviewen; 
 Praatjesmaker-achtig programma in het kader van het onderwijsprogramma; 
 culinaire gerechten vanuit land ter plekke; 
 Apeldoorners uitnodigen om ook bij de vergaderingen RvA te zijn.  

 
 

Vervolg vergadering: donderdag 28 oktober om 19.30 uur 
Baptistenkerk Apeldoorn – Bosweg 77 

 
 


