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1

Projecten
1.1

Sri Lanka

1.1.1 Wellawaya Community Center
Het community center is opgestart. Dit vooral doordat
de lokale bewoners het te lang vonden duren en er
uiteindelijk gestart is met de volgende activiteiten:
 Het kantoor van Arthavida is gevestigd in het
gebouw;
 De vrouwen ontmoeten elkaar regelmatig in het
gebouw, de CBO meetings worden daar gehouden;
 De naschoolse klassen van de kinderen functioneren
vanuit het community center;
 De Engelse lerares is aangenomen en gaat Engels geven aan de kinderen,
financiering regelt Artycharya;
 De baby/peuter opvang is nog niet gestart.
Het verzoek is gekomen voor een extra gebouw aan de achterzijde om nog extra
naschoolse lessen te geven. In overleg met Egbert Hendriks en Rabobank Foundation is
afgesproken dat eerst het gehele centrum een tijd zelfstandig moet draaien alvorens we
hieraan gehoor geven. Annette en Ingeborg gaan de stand van zaken bekijken eind
september 2016.
1.1.2 Next steps & samenwerking Arthavida & Arthacharya Foundation – Vebego
Foundation
Annette en Ingeborg hebben met Pierre van Hedel gesproken van de Rabobank
Foundation over de mogelijkheden voor een microfinanciering / krediet faciliteit vanuit de
Vebego Foundation voor Arthacharya. Dit is mogelijk aangezien Arthavida nu een
bankvergunning heeft gekregen en het geld dat wordt verstrekt ook weer het land uit
kan als de kredietfaciliteit wordt beëindigd. Een eventuele microkrediet faciliteit kan
worden ondergebracht bij de Rabobank Foundation (minimale inleg € 50.000 – ingroeien
mogelijk) , specifiek gelabeld voor bepaalde projecten (verbetering levensonderhoud –
nader te omschrijven & detailleren). Arthavida kan dit microkrediet verstrekken en ook
de gehele administratie bijhouden.
Pierre heeft het onderstaande idee gelanceerd en vraagt of Vebego Foundation hierover
kan / wil nadenken om dit samen op te zetten.
 Vebego medewerkers en hun familie adopteren een familie in Sri Lanka voor € 50 per
jaar. Als bijvoorbeeld 200 medewerkers dit doen zit er € 10.000 in het fonds, de
Vebego Foundation verdubbelt en dan zit er € 20.000 in het microkredietfonds. Dit
geld wordt vervolgens gebruikt om de families microkrediet te verstrekken voor bv
verbetering levens omstandigheden, onderwijs kinderen of gezondheidszorg.
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De families van Vebego medewerkers worden gekoppeld aan een Sri Lankaanse
familie en krijgen ook terugkoppeling hoe het gaat.
Terugbetaling van het microkrediet is mogelijk bijvoorbeeld 80%, waarmee het fonds
uiteindelijk kan groeien en opnieuw aan projecten besteed kan worden. Het geld kan
wederom gelabeld worden aan een bepaalde uitgave.
Pierre heeft dit idee met Sathis (directeur Arthavida) besproken en hij is positief.
Arthavida kan dit regelen qua uitgifte microkrediet en koppeling aan de families.
Door bovenstaande twee mogelijkheden aan elkaar te verbinden kan een Vebego Fonds
voor microkrediet ontstaan binnen de Rabobank Foundation. Dit is in Sri Lanka goed
mogelijk omdat Rabobank Foundation en Vebego Foundation samenwerken met dezelfde
partner. Deze opties worden meegenomen in de oriëntatie strategie & beleid van de
foundation.
1.1.3 Verkenningsreis 26 september – 6 oktober 2016
Eind september gaan Annette en Ingeborg een verkenningsreis maken naar Sri Lanka.
De volgende activiteiten / onderdelen staan op het programma.
 Arthacharya Foundation
o Overleg met Arthavida & Arthacharya aangaande mogelijkheden mbt
microkrediet voor levensonderhoud
o Bezoek Wellawaya project
o Bezoek Arthacharya Puttalam (besteding donatie overstroming)
o Bezoek Nikaweratiya – nieuw project
 Bezoek Kings Revival Childrens Home
 Bezoek Senehasa - Baddegama
 Bezoek Sambodhi Home - Baddegama
 Bezoek NL Ambassade
 MVO workshop geven voor lokale bedrijfsleven
1.1.4 Overstroming Sri Lanka
Sri Lanka is in april getroffen door ernstige regenval en
overstromingen. Dit heeft een aantal partner van de foundation
geraakt. Het Kings Revival Childens Home is onder water
gelopen (zie foto’s). De projecten van Artycharya in Wellawaya
zijn niet getroffen, wel het project in Puttalam waar Ingeborg
en Sander zijn geweest. Samen met Rabobank Foundation en
Egbert Hendriks wordt het benodigde geld (€ 10.000) bij elkaar
gebracht.

160628 Voortgangsrapportage Vebego Foundation mrt – juni 2016 / verspreiding

Pagina 5 van 18

In overleg is besloten een donatie te doen uit de rampenpot
aan Kings Revival Childrens Home van € 2.000 en aan
Artycharya / Puttalam van € 3.000. Beide projecten hebben bij
de aanvraag aangegeven wat nodig is en waar het geld aan
besteed zal worden. Inmiddels is opdracht gegeven het geld
over te maken en zijn onze lokale partners in gelicht.
Zij zijn allen zeer dankbaar. Annette en Ingeborg gaan in
september de projecten bezoeken en de bestedingen bekijken.

1.2

Marokko

1.2.1 SOS Kinderdorp Imzouren
De bouwreis in april naar SOS Kinderdorpen is positief
verlopen. Goede reacties en evaluatie van de deelnemers. De
evaluatie wordt separaat aan he bestuur toegestuurd. De
uitgevoerde werkzaamheden zijn formeel door de aannemer
overgedragen aan de heer el Hani, directeur, middels een
gezamenlijk getekend proces verbaal. De foundation heeft
hiervan een afschrift ontvangen.

De donatie (470 CHF) die is opgehaald door de stagiaires van Vebego CH is besteed aan
het kopen van nieuw meubilair voor het Atelier d’Creatifs.
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Tijdens de reis is gebleken dat het Atelier d’Creatifs nog gerenoveerd moet worden, dit
‘durfde’ men niet eerder te vragen. In overleg met de aannemer is een indicatie gemaakt
van de kosten van de renovatie gezamenlijk met het afbouwen van de muur rondom het
complex. Deze bouwreis is een extra reis en was niet voorzien. Het verzoek voor een
extra bouwreis in najaar 2016 is samengevat in een aparte memo aan het bestuur. De
verkenningsreis die was gepland voor najaar 2016 wordt dan doorgeschoven naar
voorjaar 2017. Het bestuur keurt dit voorstel goed.
1.2.2 Samenwerking SOS Kinderdorpen
De samenwerking met SOS Kinderdorpen in Casablanca is heel goed. Men heeft twee
mogelijk nieuwe projecten voorgesteld. Een op anderhalf uur van Casablanca (El Jadida)
en een nabij Marrakesh (Ait Ourir). Nabij Marrakech is gelijk aan opzet en behoefte als
Imzouren. Het gaat hier ook om renovatie van huizen waarbij een deel al is gerenoveerd
door ander donors. Indien we een dergelijke samenwerking met SOS Kinderdorpen
kunnen vervolgen zijn bouwreizen tot 2018 naar verwachting mogelijk.
In Kenya heeft de Rabobank Foundation een samenwerking met SOS Kinderdorpen
waarbij ze de kinderen / jongeren die het dorp verlaten een microfinanciering geven om
een business te starten. Dit om te voorkomen dat ze alsnog aan ‘lager wal’ raken. Vragen
voor SOS Kinderdorpen:
 Hoe worden de jongeren die het dorp verlaten begeleid?
 Wat gaan de jongeren doen? Naar school / doorleren / werken ?
Tijdens de verkenningsreis in het voorjaar 2017 wordt een eventueel vervolg project met
SOS Kinderdorpen verkent en een bezoek gebracht aan de NL ambassade.
1.2.3 Schaakschool
Vanuit het netwerk is Annette in contact gekomen met Mustafa hij heeft diverse
schaakscholen voor kinderen opgezet in Amsterdam West en is hierdoor uitgeroepen tot
Amsterdammer van het jaar. Zijn droom is dit ook in Marokko te kunnen opzetten.
Annette heeft hem met Sander en Koen in contact gebracht vanuit de gedachte dat dit
mogelijk aan SOS Kinderdorpen te koppelen is. Het blijkt dat Mustafa uit Al Hoceima
komt en al diverse initiatieven daar heeft lopen. Afgesproken dat Sander bij de
contactpersoon van SOS Kinderdorpen op het hoofdkantoor informeert of dit een idee is,
zo ja dan overleg of Mustafa kan meereizen in het najaar.
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1.2.4 Rabobank Foundation
Tijdens het gesprek met Pierre van Hedel is gebleken dat de Rabobank Foundation zich
wil richten op nieuwe landen waaronder Marokko. Redenen zijn 1. Men heeft veel
Rabobank klanten die zaken doen met Marokko, 2. Men heeft Marokkanen als klant, 3.
De Rabobank heeft Marokkaanse medewerkers.
Het is voor Rabobank Foundation nog zoeken hoe ze de activiteiten in Marokko willen
vormgeven. De kennis en ervaring van Vebego Foundation komt goed van pas.
Gezamenlijk idee om een ronde tafel te organiseren over Marokko waarbij als potentiele
deelnemers zijn genoemd: Marokkaanse ambassade in NL, Buitenlandse Zaken NL, De
heer Aboutaleb, Eric de Baets (Vredespaleis), Vebego Foundation, Rabobank Foundation.
Annette zal met Pierre het initiatief nemen.

1.3

Ghana

1.3.1 Vocational Training Center (VTC)
De bouwreis in April 2016 is goed verlopen, de evaluaties zijn positief en ook de zusters
en de meiden zijn zeer enthousiast. Het centrum functioneert goed. De evaluaties zijn
apart aan het bestuur toegestuurd. De zusters hebben uitgebreid bedankmails gestuurd.
Tijdens de reis is meegelopen in mars op de dag van de straatkinderen, dit was een
heftige ervaring maar is goed verwerkt door de groep. Behalve met handen is ook
gebouwd met kennis door een workshop voor de meiden te organiseren. Deze was vooraf
in Nederland al voorbereid door de groep. Het was een groot succes!
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Tijdens de reis is gebleken dat nog één bouwreis nodig is om het gehele complex af te
bouwen. Hiervoor is een apart verzoek geschreven, zie memo. Het bestuur is akkoord
met het verzoek tot nog een bouwreis in het najaar 2016.

1.3.2 Rabobank Foundation


De Rabobank Foundation heeft vele activiteiten in Ghana vooral het opzetten en
ondersteunen van de cacao coöperaties. In het verleden is ook gekeken naar
samenwerking met de Vebego Foundation. Doordat de lokale samenwerking destijds
tussen Rabobank Foundation & partners ter plaatse niet goed ging is dat niet
doorgezet. Nu is de relatie hersteld en is het mogelijk te verkennen of we toch
kunnen samenwerken. Annette zal dit samen met de Rabobank Foundation oppakken.



Idee is om te verkennen of het mogelijk is een ‘opstartfonds’ / microkrediet voor de
meiden van het Vocational Training Center op te zetten dat zij kunnen gebruiken om
hun bedrijfje als kapster of kleermaakster te starten. Ze hebben nu wel een opleiding
gekregen maar geen geld om bijvoorbeeld een naaimachine aan te schaffen om het
bedrijfje te beginnen. Lokaal geld lenen is heel duur. Tijdens de bouwreis in najaar
2016 (indien goedgekeurd) kan dit besproken worden met de zusters en de meiden.

Verzoek aan bestuur: verkenning van de mogelijkheden om met Rabobank Foundation
een microkrediet fonds op te zetten voor de straatmeiden van VTC. Hiermee is het
bestuur akkoord voor een verkenning om vervolgens indien mogelijk en nodig met een
concreet plan te komen.

1.4

Nederland

1.4.1 IMC Weekendschool Rotterdam-Zuid
De IMC Weekendschool heeft weer 3 zondagen plaatsgevonden. Het is door de
deelnemers positief ontvangen. De activiteit op de laatste zondag was een bezoek aan
het Erasmus MC met een heuse beddenopmaak wedstrijd.
Hoewel het een zeer positief ontvangen activiteit is, is het zeer moeilijk om medewerkers
te krijgen als docent of werkbegeleider. Dit is een van de redenen om de samenwerking
niet voort te zetten. Annette zal een evaluatie met de IMC Weekendschool plannen.

1.4.2 Serious Request (18 – 24 december 2015)
Het eindbedrag van de opbrengst is bijgesteld en hierdoor komen we net boven de €
50.000. Reden is dat is gebleken dat de stichting Vebego POP-UP huis toch niet BTW
plichtig blijkt te zijn. Dit realiseert een extra bijdrage van € 3.000.
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Na afhandeling van de laatste punten streven we ernaar de stichting per 1 juli op te
heffen. Ferry van de Boomen heeft een belangrijke rol gespeeld in de hele financiële
stroomlijning en afhandeling.

1.4.3 Social Enterprise NL – BOOST programma
De samenwerking met Social Enterprise NL loopt zeer goed. Het doel dat is gesteld begin
2015 was om te komen tot 15 matches. Halverwege het jaar zijn al 12 matches
gemaakt. De zes geëvalueerde matches zijn positief ervaren door de BOOSTER en de
Vebego medewerker. Aan het bestuur is separaat een overzicht gestuurd van de
matches. Inger Strietman is niet meer de projectmanager . Zij is vanwege persoonlijke
omstandigheden uitgevallen. Annette neemt de contacten en activiteiten over. Evaluatie
eind 2016.

1.4.4 SchoonPlein
SchoonPlein is in samenwerking met NederlandSchoon ondergebracht in ‘aan de slag met
afval’. Vanaf januari 2016 is het materiaal live gegaan en te vinden op
www.aandeslagmetafval.nl Dit materiaal is gemaakt door het communicatiebureau
Podium in Utrecht. Afgelopen week hebben wij voor dit project een Europese prijs
gewonnen De Comenius Edu Media Prijs.
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2

Projecten Verkenning

2.1

Sri Lanka

2.1.1 Verkenning nieuw project
Zie hoofdstuk 1.

2.2

Ghana

2.2.1 Stichting Hi-Gene
Samen met Peter Paul Wiegmans verkent Annette de mogelijkheden om samen te
werken bij een volgend project. Dit ook samen met VEI (Vitens Evidens International).
Idee is nu om Hi-Gene vooral de kenniscomponent te laten doen en Vebego Foundation
te koppelen aan het bouwen. Vervolgstap is een afspraak met VEI maken. Wordt
vervolgd.
De deelnemers die mogelijk mee zouden reizen met de foundation naar Ghana gaan toch
niet mee in het najaar. Zij reizen met Hi-Gene naar Ghana, dit is afgestemd met Mireille
Dingelstad.
2.2.2 Rabobank Foundation
Zie paragraaf 1.3.2

2.3

Nederland

2.3.1 Rabobank Foundation
In het gesprek met de Rabobank Foundation is ook een mogelijke samenwerking in
Nederland ter sprake gekomen. Dit zou eventueel kunnen met de lokale Rabobanken en
de lokale Vebego bedrijven en dan op de thema’s werk, zorg en onderwijs. Annette heeft
aangegeven dat dit zeker interessant is om over na te denken, dit echter afhankelijk van
de uitkomsten van het strategie & beleidstraject.
Pierre heeft aangegeven dat diverse vermogende families contact zoeken met de
Rabobank Foundation en graag iets willen ondernemen op het gebied van werk &
jongeren. Echter, de Rabobank Foundation en de families hebben deze ervaring niet.
Vebego Foundation via de Vebego bedrijven hebben dit wel vandaar deze interesse.
Voorstel is om een ronde tafel sessie te organiseren met deze families & Vebego om te
verkennen wat de ideeën en mogelijkheden zijn. Annette neemt met Pierre het initiatief.
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3

Projecten & Samenwerkingen
3.1

Projecten planning



Indien de planning het toelaat zal geprobeerd worden de bouwreizen gelijktijdig te
laten plaatsvinden. Dit is in het voorjaar 2016 als prettig ervaren en er was veel
attentie voor de bouwreizen in social media. Ook van de bedrijven teruggehoord dat
het handig was om één moment van aandacht te hebben.
Helaas lukt het in het najaar 2016 niet gelijktijdig te plannen ivm herfstvakantie en
seizoen op de bestemmingen.



De onderstaande projecten zijn in 2016-2017 gepland dan wel afgerond:

Project
Nederland – NL DOET
Marokko bouwreis
Ghana bouwreis
Nederland - IMC
Weekendschool
Sri Lanka verkenningsreis
Marokko verkenningsreis

Datum
11 & 12 maart 2016
10 – 17 april 2016
9 – 17 april 2016
29 mei, 5 en 12 juni 2016

Status
afgerond
afgerond
afgerond
afgerond

26 september – 6 oktober
Najaar 2016

Ghana bouwreis

12 tm 20 november

In voorbereiding
In voorbereiding indien
akkoord bestuur
In voorbereiding indien
akkoord bestuur

Sri Lanka bouwreis
Marokko bouwreis
Ghana bouwreis ism Hi-Gene
(optioneel)

Voorjaar 2017
Voorjaar 2017
2017

3.2

Hi Gene

De stichting Hi-Gene zal zoals het eruit ziet voorlopig voortbestaan. In overleg met Rob
Westerlaken is afgesproken dat medewerkers van VAS/HAS/SDBV/YAI maar 1x op reis
gaan, of met Hi-Gene of met de Vebego Foundation. De werkgroep van de foundation is
op de hoogte en stemt tijdig af met de betrokkenen van VAS en Rob. Annette heeft
binnenkort afstemmingsoverleg met Sandra van Meer aangaande mogelijke
samenwerking in Ghana.
3.3

Made Blue

De samenwerking met de Vebego bedrijven wordt door Made Blue zelf geïnitieerd en
onderhouden. Annette houdt de contacten op de achtergrond en denkt mee met Made
Blue in nieuwe concepten en combinaties met bestemmingen voor de donaties. De
donaties van de Vebego bedrijven zullen in overleg worden besteed in waterprojecten of
WASH projecten. Annette is lid van het bestuur van de Made Blue Foundation.
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De onderstaande bedrijven zijn partner van Made Blue:
Vebego bedrijven / partners van Made Blue

update 25 juni 2016

Donaties
Bedrijf

2014

Hago Next

€

2.148

2015
€

2016 Opmerkingen

2.148

bijdrage moet nog betaald worden

StoffelsBleijenberg

getekend begin 2016

WVS

deelname vanaf 2016 / getekend 2015

Westerveld

€

700

IBN facilitair

voor 1 klant geregeld
€

1.600

€

3.748

€

3.748

waterverbruik van de vestigingen per jaar

Yask

getekend voor 2016

Totaal

€

Totaal toegezegd (info MB)

2.848

€

-

De verwachte donatie van € 10.000 per jaar wordt nog lang niet gehaald. Made Blue
moet zelf actief achter de bedrijven aan, dit is in gang gezet.

3.4

Flying Docters

Annette heeft gesproken met de directeur en fondsenwerver van Flying Docters. Zij
hebben als werkgebied Afrika gericht op gezondheidszorg. De gebieden waar zij werken
hebben niet direct een match met Vebego Foundation landen. Mogelijk dat wel een
combinatie ligt op het overdragen van kennis over hygiëne en schoonmaak. Dit komt
samen in WASH projecten. Dit zal verder verkent worden.

3.5

OranjeFonds

Annette heeft met het OranjeFonds contact over het invullen van een verdere
samenwerking.

3.6

Ten Cate - Field in a Box

Het ‘Field in a Box’ concept van Ten Cate en erop gericht in ontwikkelden landen de
gemeenschap te verbinden door ontmoeten, educatie, sport en economie. Het is een kant
en klare oplossing in een container van 84m2. De container bevat alle componenten voor
een sportveld van 20x40 meter. En vervolgens laat de container zelf zich makkelijk
ombouwen tot kantine, ontmoetingsruimte of leslokaal. Het gaat erom een bijdrage te
leveren aan het verbeteren van onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en
emancipatie. De inbreng en participatie van de lokale bevolking staat centraal.
Annette heeft binnenkort een afspraak met deze partij om het concept nader te leren
kennen en te zien of een combinatie mogelijk is met de projecten van de Vebego
Foundation.
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3.7

Mogelijke partners

Annette heeft in de afgelopen periode gesproken met diverse organisaties in Nederland
waarmee de foundation een partnerschap kan aangaan indien dit past bij de uitkomsten
van het strategie & beleidsproces. Deze organisaties zijn:





Villa Pardoes – gelieerd aan de Efteling
Stichting Jarige Job
Stichting De Opkikker
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4

Organisatie
4.1

Strategie & Beleid Vebego Foundation

Naar aanleiding van de vorige bestuursvergadering is een opzet gemaakt voor het proces
om te komen tot de formulering van de aangepaste strategie & beleid. Hiervoor is een
zogenoemde stakeholder dialoog vormgegeven bestaande uit de volgende onderdelen:
 Sessie 2x met bestuur & externen  Door agenda redenen is het niet gelukt deze
sessies te organiseren. Dit wordt nu gekoppeld aan de bestuursvergaderingen. De
externen (Kim Goedmakers & Frans Jurgens) worden apart benadert.
 Gesprek 2x met RvB en Suzanne en Annette is gepland (juli & oktober);
 Gesprekken met RvE directeuren door Annette & Suzanne worden gepland;
 Gesprekken met de bedrijfsdirecteuren door de werkgroepleden worden gepland –
uiterlijk gereed medio september;
 Enquête onder directe en indirecte medewerkers is uitgezet. Dit via Survey Monkey
(werkt goed!). Tot aan 25 juni waren 31 enquêtes ingevuld door directe medewerkers
en 147 door indirecte medewerkers.
Samenwerking met Erasmus Universiteit voor analyse & advies over vervolgstappen.
Hiervoor geen kosten aangezien we partner zijn van de Circle met de foundation.
Doel is om medio september alle input gereed te hebben zodat tijdens de
bestuursvergadering van 10 november een richting duidelijk is en hierover met het
bestuur gesproken kan worden.

4.2

Resultaatgebieden

Het overzicht van de resultaatgebieden tm Q2 is bijgewerkt en wordt separaat aan het
bestuur gestuurd. Een korte samenvatting van de belangrijkste items:
 Twee bouwreizen – Ghana & Marokko uitgevoerd;
 Deelnemers aan bouwreizen – Ghana 14 & Marokko 14 (in beide gevallen heeft één
deelnemer na de kennismakingsdag afgezegd, kosten zijn verhaald);
 Cijfer van de bouwreizigers voor de bouwreis – Ghana 9,3 & Marokko 9,3;
 Twee projecten in NL uitgevoerd – NL DOET & IMC Weekendschool;
 In totaal 684 ambassadeurs van de foundation sinds de oprichting in 2005, eind juni
nog 467 in dienst – dit is exclusief de medewerkers van Vebego Personeelsdiensten;

4.3

Samenstelling werkgroep & overleg 2016

De projecten en verdeling hiervan zijn besproken met de werkgroep. In het geval van
nieuwe projecten zal per project worden besproken en bekeken wie de
projectverantwoordelijken worden.
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Julie van Tuijl-Cappers gaat per 1 juli in dienst van Hago. Met haar en haar nieuwe
leidinggevende wordt de voortzetting van de inzet voor de foundation besproken. Dit is
mede afhankelijk van de keuze die de foundation maakt en de mogelijkheden binnen
haar nieuwe functie.
Project
Sri Lanka
Marokko
Ghana
SchoonPlein
IMC Weekendschool
NL DOET / Vebego DOET
Website beheer & onderhoud

4.4






1e verantwoordelijke
Annette van Waning
Sander van der Meer
Ingeborg Zwolsman /
Annette van Waning
Julie van Tuijl
Julie van Tuijl
Julie van Tuijl
Renee van der Aa

2e verantwoordelijke
Ingeborg Zwolsman
Koen Meevissen
Renee van der Aa
Nvt
Nvt
NvT

Aantal aanmeldingen / Deelname bouwreizen

Medewerkers van voormalig Vebego Personeelsdiensten worden niet geselecteerd
voor de bouwreizen.
Bij selectie van deelnemers uit SW bedrijven is het belangrijk goed te checken of de
medewerker voldoende in staat is deel te nemen. Dit na ervaring met een
geselecteerde deelnemer die na de kennismakingsdag heeft geannuleerd.
Bij deelnemers uit Zwitserland, Duitsland en België altijd goed nagaan of de taal
voldoende aansluit bij de rest van de groep of het land.
Eind juni staan er 170 medewerkers op de wachtlijst. Duitsland en Zwitserland zijn
ook aangemeld, België blijft achter.

4.5

Introductiedag Vebego

De Vebego Foundation was dit jaar voor het eerst vast onderdeel in het programma. En
dit is als zeer goed en prettig ervaren. Voldoende tijd voor het verhaal, de uitleg en de
ronde door de expeditie met voorbeelden en beeld van alle projecten. Ook weer nieuwe
aanmeldingen, ongeveer 45.
4.6

Bestuurslid - vacature

In afwachting van de uitkomsten van de stakeholder scan wordt voorgesteld om met het
benoemen van een nieuw bestuurslid te wachten.

4.7

Communicatie

Alle websites van Vebego worden gemigreerd, ook die van de foundation. In overleg met
Nina is afgesproken dit te plannen in Q1-2017 als het proces rondom strategie & beleid is
afgerond. De kosten bedragen ongeveer € 2.500 exclusief inzet medewerkers en
exclusief training van de persoon die de site onderhoudt.
We moeten nadenken over het regelmatig updaten van de site en wie dit kan doen,
Renee heeft het hier te druk voor.
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4.8

Vertaalkosten

In overleg met de werkgroep is een maximum afgesproken voor de vertaalkosten van de
blogs tijdens de bouwreizen. Omvang maximaal ¾-A4.
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5

Financiën

5.1

Begroting / Rolling forecast 2016

5.1.1 Jaarrekening 2015 & controle administratie
De jaarrekening 2015 is in de vorige bestuursvergadering geaccordeerd door het
bestuur. Esther Klinkers en Sjef Bendermacher hebben de jaarlijkse controle verricht en
op 19 mei 2016 onderstaande bericht gestuurd. Beiden hebben een attentie ontvangen
als dank.
Beste,
17 mei 2016 hebben wij (Sjef en Esther) de jaarlijkse controle van de cijfers van de Vebego
Foundation verricht.
Alle stukken hebben wij netjes aangeleverd gekregen van Frans Cruts.
De Balans en Verlies Winst en jaarrekening zijn akkoord bevonden.
Er zijn geen vragen/opmerkingen.
Groeten,
Sjef Bendermacher
Esther Klinkers

5.2

Begroting 2016 – rolling forecast

De bijdrage van Vebego is voor 2016 vastgesteld op € 365.000.
De financiële positie van de foundation is als volgt:
 Eigen vermogen € 464.000
 Saldo bankrekening d.d. mei 2016 = € 51.000
 Tegoed nog opvraagbaar bij Vebego = € 225.000
Het rolling forecast 2016 is separaat aan het bestuur verstuurd. Hierin zijn een aantal
nieuwe posten nog optioneel opgenomen te weten de extra bouwreizen naar Ghana en
Marokko. Indien dit wordt goedgekeurd wordt de rolling forecast van 2016 met € 37.000
overschreden. Gezien de reserves van de foundation wordt dit niet als een knelpunt
gezien.
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