Notulen van de Algemene Vergadering van de Raad van Aangeslotenen
Aanwezig:
Afgevaardigden vanuit stichtingen: Apeldoorns Beraad van Kerken, Amnesty
International Apeldoorn, Derde Hands, Eye for Others, Fashion High Tea, Geef een koe,
Help poor People, Inca Educa, New Day Impact, Outreach Support Ministries, Peace is the
way, Pasuk Foundation, Quetzal Aid Stichting, Wereldwinkel
Mondial bestuursleden: H. Trapman, H. van der Horst, M. Turner
Commissie Bestuursuitbreiding: G. Hoogeboom, E. van der Bij, H. van der Horst, Th.
van Driel
Afwezig:
Met kennisgeving: Akwaaba, Amma Lamai, Nadia, New Day Impact, Upendo4Kids,
De Vaste Burcht, Terres des Hommes;
Zonder kennisgeving: Bondeko, ML Foundation, Leprazending, Friends for Children,
Unicef, WHOE
Datum: donderdag 28 oktober 2021
Notulist: Nynke de Weert
1. Opening en vaststelling agenda
Hans Trapman opent de vergadering met uiteenzetting van het doel van de avond, te
weten dat het de voortzetting van de vergadering RvA d.d. 28 september is. De
afmeldingen worden genoemd.
2. Mededelingen
a. Bestuurssituatie
Marleen Turner zwaait af als bestuurslid; de bestuursvergadering d.d. 4
november zal de laatste zijn voor haar. Ze wordt opgevolgd door Marian
Jonker.
De Commissie Bestuursuitbreiding heeft een aantal gesprekken gevoerd met
Ronald van Esch (voorzittersfunctie) en Lenneke Manka (algemeen
bestuurslid). De secretariaatsfunctie is nog vacant en Geert Hoogeboom doet
een oproep aan iedereen om iemand te zoeken.
b. Gesprek Gemeente Apeldoorn
Het gesprek d.d. 19 oktober is niet geweest omdat het vanuit gemeente
Apeldoorn is afgezegd.
3. Vaststellen notulen 28-9-2021. Zie bijlage
Opmerking: Tineke Willemsen komt terug op het aanbod om te participeren in het
optreden van koor Volver d.d. 11 december met als thema Libertad. Het bestuur heeft
besloten het aanbod niet aan te nemen. Alle aangeslotenen krijgen alsnog de uitnodiging
naar het optreden toe te komen. Locatie: Regentessenkerk. Info wordt vervolgd.
4. Vervolg interactie en presentatie ‘wat gaan we doen’ o.l.v. C. Klein
Heerenbrink. Thema’s:
a. Mondial Paradero (externe bijeenkomst/communicatie)
b. 25-jarig jubileum
c. invulling Mondial Café (interne bijeenkomst/communicatie)
d. scholenprogramma
Cor Klein Heerenbrink geeft een kleine terugblik op de vergadering d.d. 28 september.
Hij presenteert alle ideeën per thema. Iedereen heeft gekleurde stickers gekregen en
wordt uitgenodigd om 2 ideeën per thema uit te kiezen als de meest belangrijke.

De uitkomst is een opmaat voor het werkplan 2022. Vanuit de vergadering ontstaat de
wens om de uitkomst centraal te bespreken zodat er in groepsverband ook direct
invulling gegeven kan worden aan de thema’s:
a. Café Mondial
 aankleding bijeenkomsten door middel van een Mondialdrankje&hapje
o kwartaal/seizoensgebonden recept (fruit, ijs, non-alcoholisch);
o samenwerkingspartners zoeken zoals bierbrouwers, fruittelers,
supermarkten voor de verkoop;
o Mondialbier ism lokale brouwers in te zetten bij speciale gelegenheden
zoals het 25-jarig jubileum;
 met elkaar in gesprek gaan
 thema’s bespreken
o Fairtrade;
o Duurzaamheid in voedselproductie (landbouw greendeal);
o Inspelen op actualiteit;
o Kiezen voor thema’s waar aangeslotenen wat aan hebben/waar behoefte
aan is. Denk aan fondsenwerving, PR, sociale media;
Spontane opgave van: Tineke Willemsen
De avonden moeten actiever worden in een tot de verbeelding sprekende locatie. Iets
intern presenteren of ontwikkelingen en daarna extern presenteren voor bijvoorbeeld de
verkoop of PR. Let op: meerwaarde van Mondial Apeldoorn moet hier wel uit blijken!
b. Onderwijs
 adoptie scholenkoppeling
o stevigere verbinding tussen Mondial – aangeslotene – school/organisatie in
Nederland en ter plekke. Doelen: PR, bewustwording, begrip kweken;
o opdrachten geven aan scholieren (Technasium – Arnold Dubbelman)
middelbaar en/of basisonderwijs;
o samenwerking met koepelorganisaties om kant-en-klare-projecten aan te
bieden waar scholen aan mee kunnen doen; niet moeten;
 ontwikkelingssamenwerking in lespakketten voor alle groepen. Let op: Amnesty
heeft de know-how om dit samen te stellen. Oproep aan leerkrachten om zich
hiervoor in te zetten.
c. 25-jaar Mondial – februari 2022
 festival met eten&drinken uit verschillende landen
o naar buiten treden met optredens om te laten zien wat je kunt/bent;
o foodtrucks;
o Worldproef – Simon Boon;
o Versterken van interculturele relaties (Geert Hoogeboom);
 concert/festival met optredens
o amateurgezelschappen laten optreden binnen 1 thema (bijvoorbeeld
Afrikaanse kunst) in verschillende culturele locaties zoals Gigant, Coda,
Orpheus. Let op: presentatie van Mondial Apeldoorn ter plekke in deze
locaties;
Idee: richten op februari 2023

d. Mondial Paradero
 theater
o mensen iets laten voelen via muziek, dans, eten;
o maatschappelijke thema’s die gelinkt worden aan het werk van de
aangeslotenen;
o theatergezelschappen die de thema’s kunnen aanpakken;
o inhaken op debatavond in Orpheus;
 Brazilliaanse dansact op stelten
o Multicultureel festival met gerechten uit de hele wereld zoals het Afrika
Festival;
Idee: een kwaliteitskeurmerk meegeven waardoor mensen direct al getriggerd worden.
Idee: inhaken op nationale/internationale dagen zoals Vluchtelingendag, Internationale
Vrouwendag, Wereldvoedseldag.
Tineke Willemsen deelt haar ervaring als het gaat om een multicultureel & culinaire
evenement. Spontaan volgen er extra ideeën zoals het koppelen van een speurtocht voor
kinderen aan het multiculturele & culinaire evenement.
Ronald van Esch brengt naar voren waarom geen van de aangeslotenen onderwerpen
naar voren brengt die hen (dagelijks) bezighouden. Vanuit de vergadering komt het
project 1-op-1-gesprekken naar voren waarvan Erwin van der Bij de kartrekker is. Hij
legt nogmaals uit wat zijn bedoeling is, namelijk het creëren van een gezamenlijk
Mondial-gevoel.
Cor Klein Heerenbrink rondt de presentatie af. Geert Hoogeboom en Hans Trapman
beschrijven de voortgang van de brainstormsessie: 1) het werkplan maken, 2)
presenteren en 3) de juiste personen erbij zoeken. Hier zal vanaf volgende week mee
gestart worden.
5. Rondvraag
 Theo van Driel. Ter ere van het uitroepen van gemeente Apeldoorn als Fair Tradegemeente nodigt Theo iedereen uit om bij het speciale feest d.d. 6 november
(zaterdag) te zijn. De officiële uitnodiging zal volgen.
 Derde Hands. Er is schoolmeubilair, alle klassen, aangeboden en Marleen Turner
vraagt of aangeslotenen er belang bij hebben. Bij belangstelling contact opnemen!
6. Nazit
Hans Trapman nodigt de aanwezigen uit voor de nazit onder genot van een hapje &
drankje.

