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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
 

Het jaar 2019 was in een aantal opzichten een bijzonder jaar voor de SOB. 

Allereerst was er de organisatie van de werelddag “Hallo Wereld” op Hemelvaartzondag 30 mei. Het 

initiatief hiervoor was in 2018 door SOB genomen en zowel in 2018 als afgelopen jaar waren de 

meeste inspanningen gericht op de voorbereiding hiervan. Het is een grootse manifestatie geworden 

die in het teken stond van “ontmoeten”. Deze dag kwam tot stand in nauwe samenwerking met de 

Fairtrade werkgroep gemeente Boxmeer, de Wereldwinkel en een groot aantal scholen en 

maatschappelijke organisaties. Zie hoofdstuk 4 en www.hallowereldboxmeer.nl. 

Op die manifestaties presenteerden de bij de SOB aangesloten Particuliere Initiatieven hun projecten 

in de Derde Wereld. Verder konden bezoekers kennismaken met onze “nieuwe buren”, mensen die 

om wat voor reden dan ook naar Nederland immigreerden.  

Verder is uit de samenwerking ter voorbereiding van Hallo Wereld een verbeterde samenwerking 

met een aantal andere maatschappelijke organisaties voortgekomen. 

Daarnaast bleven de activiteiten voortvloeiend uit de doelstellingen van SOB: het ondersteunen van 

ontwikkelingsactiviteiten en het bevordering van bewustwording binnen Boxmeer.  

Een belangrijke grote, traditionele, rol was hierbij weggelegd voor het platform waar de actieve 

Particuliere Initiatieven elkaar tweemaal per jaar treffen en waar ze kennis en ervaringen uitwisselen 

en naar behoefte externe deskundigen thema’s uitdiepen.  

Tot slot hebben we eind dit jaar afscheid genomen van 2 bestuursleden, die om uiteenlopende 

reden, gestopt zijn bij de SOB. Tijdgebrek en de wens om, na vele jaren een bijdrage te hebben 

geleverd, andere activiteiten op te pakken, speelden hier een rol. Helaas zijn we dit jaar er niet in 

geslaagd tot een versterking van het bestuur te komen. Een mooie opdracht voor 2020! 

 

Hans Maassen  

(Voorzitter SOB a.i.) 
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1.1.1.1. SOBSOBSOBSOB::::    OOOOntstaan ntstaan ntstaan ntstaan eeeen n n n doelstellingendoelstellingendoelstellingendoelstellingen    
De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer (SOB) is in 2002 opgericht als vervolg op een 

gemeentelijke werkgroep. Deze werkgroep heeft het VN initiatief “Lokale Agenda 21” in 

doelstellingen en uitvoering voor de gemeente Boxmeer uitgewerkt.  Dit resulteerde in een 

gemeentelijke bijdrage aan de SOB van fl. 1,- per inwoner voor doelstellingen op het gebied van 

bewustwording en bijdragen aan ontwikkelingsprojecten met wortels in Boxmeer. 

De gemeentelijke bijdrage bedraagt nu ongeveer € 0,25 /inwoner ( € 7.500,- ) en wordt ieder jaar 

opnieuw aangevraagd. 

Als doelstellingen zijn statutair vastgelegd: 

 Het leveren van een structurele bijdrage aan armoedebestrijding door het steunen van 

projecten die onafhankelijk en zelfstandig handelen van de projectuitvoerders kunnen 

bevorderen. 

 Bevorderen van bewustwording en inzicht in de onrechtvaardige verdeling van rijkdom en 

armoede in de wereld. 

 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

2222 DoDoDoDoelstelling 1elstelling 1elstelling 1elstelling 1: : : : Ondersteuning van ontwikkelingsactiviteitenOndersteuning van ontwikkelingsactiviteitenOndersteuning van ontwikkelingsactiviteitenOndersteuning van ontwikkelingsactiviteiten    
Het ondersteunen van ontwikkelingsactiviteiten, als bijdrage aan armoedebestrijding, richt zich 

vooral op het creëren van kansen en krijgt op 2 manieren gestalte: 

 Organiseren van bijeenkomsten voor Particuliere Initiatieven met wortels in de gemeente 

Boxmeer die zich bezig houden met projecten in de derde wereld.  

Deze Platformbijeenkomsten vinden 2x per jaar plaats. 

 Verdelen van de gemeentelijke subsidie over de projecten van de Particuliere Initiatieven. 

     SOB SOB SOB SOB PlPlPlPlatformatformatformatform    

Tweemaal per jaar organiseert het SOB het “halfjaarlijks overleg” voor de verschillende 

Particuliere Initiatieven binnen onze gemeente. Dit is een platform voor uitwisseling van 

ervaringen onderling en kennisverdieping.  

De eerste bijeenkomst dit jaar vond plaats op 4 

april 2019. Op die avond vertelde mevr.  

N. Fransman (voorzitster van het Particuliere 

Initiatief “Peuple du Monde Peuple”) over de 

projecten van hen in Benin en de resultaten. Ze gaf 

een overzicht van het ontstaan van hun Particulier 

Initiatief, hun organisatie en aanpak en hun 

verdere plannen. Een levende discussie volgde. Zie 

ook: www.so-boxmeer.nl. 
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Mevr. Bouke de Bruin- van Vught (wethouder 

Duurzaamheid, Innovatie en Bestuurlijke 

vernieuwing) presenteerde die avond de aanpak 

die de gemeente Boxmeer volgt om het Sustainable 

Global Goals initiatief van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) vorm te geven 

binnen onze gemeente. Dit initiatief sluit aan bij de 

17 ambitieuze doelen die de VN in 2015 voor 

duurzame ontwikkeling heeft vastgesteld voor 2030 en die door alle landen zijn geadopteerd. 

Verder stond deze avond in het teken van de voorbereiding en de te maken afspraken voor 

“Hallo Wereld”. 

 

De 2e bijeenkomst, gehouden op 10 oktober 2019, stond in teken van “De organisatie van 

Projectreizen”. Dit zijn de reizen die mensen van de Particuliere Initiatieven naar hun lokale 

projecten maken.  

Ter voorbereiding 

hiervan was een 

inventarisatie 

opgesteld en door de 

deelnemers aan het 

platform ingevuld. De 

resultaten hiervan 

werden 

gepresenteerd en 

bediscussieerd. Het 

doel van deze 

inventarisatie was te 

leren van elkaars 

ervaringen en dit krijgt een vervolg in 2020. 
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Maar deze avond begon met een korte introductie en kennismaking met Fred en Harid. Beiden 

waren voormalige straatjongeren die door het Particuliere Initiatief Kisoboka voor een bezoek 

naar Nederland waren uitgenodigd. Ze vertelden over hun achtergrond en de wijze waarop zij 

door hulp van Kisoboka een nieuwe invulling van hun bestaan hadden gevonden. 

Verder werden op deze avond de verdeling van de gemeentelijke subsidie besproken en werd 

last but not least onder dankzegging afscheid genomen van 2 bestuursleden. 

De platformavonden werden daarnaast gebruikt voor ervaringsuitwisseling tussen de projecten 

en als forum voor het verkrijgen en verstrekken van informatie over het evenement Hallo 

Wereld. 

 

     ProjectsubsidiesProjectsubsidiesProjectsubsidiesProjectsubsidies    

Met financiële ondersteuning van projecten levert het SOB een directe bijdrage aan hun 

activiteiten in de Derde Wereld. Deze bijdrage worden gefinancierd vanuit de gemeentelijke 

Waarderingssubsidie. In 2019 dienden 11 Particuliere Initiatieven een aanvraag in voor 

projectactiviteiten. De omvang van de toekenning is afhankelijk van de financiële mogelijkheden 

van het SOB en een beoordeling langs de volgende criteria: 

1. Een contactpersoon van het Particuliere Initiatief neemt actief deel aan het halfjaarlijks 
platformoverleg. 

2. Het project wordt actief gepromoot in de gemeente Boxmeer. 
3. Spreiding tussen de projecten ten aanzien van groepen/individuen en structurele / ad hoc 

initiatieven. 
4. Verscheidenheid tussen de projecten in thematiek en doelgroepen ter plaatse. 
5. Het project is concreet en afgerond benoemd. 
6. Het project wordt begeleid door een sociaal actieve organisatie ter plaatse. 
7. Het project is gericht op meer zelfredzaamheid van de doelgroepen. 
8. Het project streeft naar duurzaamheid. 
9. Het project moet aan het eind overdraagbaar zijn. 
 
 
Dit jaar konden alle aanvragen worden gehonoreerd voor gemiddeld 65% van de gevraagde 
ondersteuning. De volgende Particuliere Initiatieven ontvingen een bijdrage voor hun 
projectactiviteiten: 
 

 Stichting Benares Fonds (www.benaresfonds.nl): 
Een bedrag is beschikbaar gesteld als deelfinanciering voor een pleisterproject van 37 
woningen en is bestemd voor het pleisteren van 2 woningen te Varanasi, India. Dit om 
levensomstandigheden voor de betreffende mensen te verbeteren. 

 

 Diaconie Protestantse kerk (www.pgboxmeer.nl/index.php/uganda): 
Een bedrag is beschikbaar gesteld als financiering voor de hereniging van 2 zwerfkinderen 
in Kampala met hun geboortedorp Karamoja door de stichting Kayda te Kampala, Oeganda. 
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 Stichting Furaha Orphans (www.furaha.nl): 
Als deelfinanciering voor schoolgeld voor de kinderen, verblijvend in het Furaha Centre in  
Rodi Kompany te Kenia, die naar het voortgezet onderwijs gaan is een bijdrage toegekend. 
 

 Stichting Hetty Denen Zambia (www.hettydenenzambia.com): 
Voor de inrichting van de nieuwe leslokalen voor onderwijs op Grade 10-12 niveau van de 
Hetty Denen School in Shimabala in Zambia is als deelfinanciering een bedrag toegekend. 

 

 Stichting Kisiboka (www.ngo.kisoboka.nl): 
Een bedrag is beschikbaar gesteld als deelfinanciering voor een bezoek aan Nederland van 
2 voormalige straatjongeren uit Jinja. 

 

 Stichting Lalibela (www.stichtinglalibela.nl): 
Voor het opzetten van een bijlesklas/naschoolse opvang voor 18 blinde scholieren voor 
extra lessen in braille, mobiliteit, ICT gebruik en hulp bij hun huiswerk is een bijdrage als 
deelfinanciering toegekend. 
 

 Stichting Mama and Me (www.mamaandmeuganda.com): 
Deelfinanciering is beschikbaar gesteld voor het gedurende 1 jaar toegang bieden tot 
scholing voor 8 kinderen en 1 moeder. Deze kinderen en moeder zijn verbonden aan het 
Mama and Me Babysit Centre in Jinja, Uganda. 
 

 Stichting Mirembe (www.stichtingmirembe.nl): 
Een bedrag is als deelfinanciering toegekend voor de opzet van een schoolgeldfonds t.b.v. 
minst draagkrachtige gezinnen die worden ondersteund door de stichting SEECHILD met 
lokale begeleiding door en trustee verantwoordelijkheid van Tusaisiane Uganda. 
 

 Stichting Passion for People (www.passionforpeople.eu): 
Deelfinanciering voor de aanschaf van een TV met DVD voor visuele trainingsmogelijkheden 
ten behoeve van studenten en/of gediplomeerde verpleegkundige van het Trinity Hospital 
te Muona, Malawi.  
 

 Stichting Peuple du Monde (www.peupledumonde.nl): 
Voor het onderhoud van de slaapzalen van het tehuis Maison l’Espoir te Abomey, Benin. 
Hier verblijven 60 kwetsbare kinderen die daar worden opgevangen en onderwijs krijgen is 
een bedrag als deelfinanciering beschikbaar gesteld. 
 

 Stichting Support Yayème (www.supportyayeme.nl): 
Deelfinanciering voor de aanleg van toiletten en handwasgelegenheden voor 21 scholen in 
de gemeente Fimela te Sénegal. 

 
 
In totaal werd € 6.368,- toegekend aan projectbijdragen.  
Zie ook www.so-boxmeer.nl voor meer informatie of op de site van de projecten.. 
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3333 Doelstelling 2: Bevorderen van bewustwording binnen BoxmeerDoelstelling 2: Bevorderen van bewustwording binnen BoxmeerDoelstelling 2: Bevorderen van bewustwording binnen BoxmeerDoelstelling 2: Bevorderen van bewustwording binnen Boxmeer    
Doelstelling 2 van de SOB betreft het bevorderen van bewustwording en inzicht in de 

onrechtvaardige verdeling van rijkdom en armoede in de wereld. Deze doelstelling wordt op een 

aantal manieren ingevuld, waarbij in 2019 de meeste inspanningen waren gericht op het realiseren 

van “Hallo Wereld”. Hiervan wordt in hoofdstuk 4 nader verslag gedaan. 

Andere activiteiten in 2019 die een invulling voor deze doelstelling betekenden zijn:  

 Betrekken jBetrekken jBetrekken jBetrekken jongerenongerenongerenongeren    

Jongeren de mogelijkheid bieden tot kennismaken met projecten op locatie in de Derde Wereld 

is een van de vormen die de SOB ondersteunt. Projecten werken hieraan graag mee mits het 

risico op “weeshuistoerisme” op goede wijze beheerst wordt.  

In 2019 zijn echter geen verzoeken ingediend voor een bijdrage aan activiteiten op het gebied 

van ontwikkelingssamenwerking door jongeren.  

Wel zijn jongeren in het kader van Hallo Wereld via scholen betrokken geweest bij diverse 

activiteiten voorafgaand aan deze dag en op de dag zelf. 

Het betrekken van jongeren blijft ook in 2020 een aandachtspunt.  

 LezingenLezingenLezingenLezingen    en presentatiesen presentatiesen presentatiesen presentaties    

In het verleden is in het kader van “Kennismakers” nauw samengewerkt met BiblioPlus voor het 

organiseren van lezingen. Als voorbereiding op de Werelddag “Hallo Wereld’ van 30 mei zijn in 

samenwerking met BiblioPlus 2 interessante avonden georganiseerd: 

 Sara Kinsbergen en Hans Baltussen gaven op 15 mei een lezing over particuliere initiatieven 
en projecten tegen armoede. 
Sara Kinsbergen bleek een bevlogen verteller, expert en onderzoeker op het gebied van 
kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Ze is verbonden aan de Radboud Universiteit.  

Hans Baltussen vertelde over zijn particulier initiatief Passion for People. De bouw en 
inrichting van een kraamkliniek in Malawi. 

 Op 22 mei werden Harrie Tullemans en Hanny Friesen door Maria Venhuizen geïnterviewd 
over hun activiteiten op het gebied van ontwikkelingshulp. 
Harrie Tullemans werkte als missionaris in onder meer Tanzania en Oeganda. Op dit 
moment is hij bezig om een skype-verbinding te maken tussen een dovenschool in Kampala 
en het Elzendaal. 
Hanny Friesen werkte als kinderarts in onder meer Oeganda en Nieuw Guinea, zowel 
praktiserend als op universiteiten.  
Maria Venhuizen deed eerder als interviewer het programma Bevlogen Mensen op de locale 
tv-zender BLOS. 

 

De Wijkraden organiseerden op 4 november een informatieavond waarop de verschillende 

groeperingen in Boxmeer zich konden presenteren. Ook de SOB heeft op die avond een 

presentatie gehouden over haar doelstellingen en iets verteld over de projecten van de 

aangesloten Particuliere Initiatieven. 
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 FilmFilmFilmFilm    

Op zondag 24 februari is de jaarlijkse SoDocu-dag gehouden in de 

Weijer. Op deze dag is een aantal internationale documentaires 

vertoond. De SOB heeft zitting in de programmacommissie van 

deze dag en de film “Kabul, City in the Wind” geselecteerd. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 WebsiteWebsiteWebsiteWebsite    

Website www.so-boxmeer.nl is in 2019 alleen inhoudelijk beheerd. Verdere uitbreidingen of 

aanpassingen zijn niet gerealiseerd. 

     Infopunt in de WereldwinkelInfopunt in de WereldwinkelInfopunt in de WereldwinkelInfopunt in de Wereldwinkel    

Van oudsher biedt SOB werkgroepen de mogelijkheid zich te presenteren in de Wereldwinkel. In 

2018 is de Wereldwinkel volledig opnieuw ingericht en in overleg gekozen voor een digitale 

presentatie in plaats van een fysieke tentoonstellingspresentatie. Deze nieuwe, digitale, 

invulling vraagt om een andere aanpak en materiaal. De beschikbaarheid van geschikt digitaal 

materiaal blijft lastig. Hierdoor is in 2019 slechts beperkt gebruik gemaakt van deze 

mogelijkheid. 

     Hallo WereldHallo WereldHallo WereldHallo Wereld    

In het kader van “Hallo Wereld”  is 

veel publiciteit gegenereerd. In totaal 

zijn 13 bijdragen verschenen in 3 

weekbladen en de Gemeente agenda. 

Verder waren er vermeldingen in de 

diverse online agenda’s en is er in de 

verschillende dorpsbladen aandacht 

voor geweest  

Ook is een separate website voor 

Hallo Wereld gerealiseerd. Zie www.hallowereldboxmeer.nl. 
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4444 Realisatie “Hallo Wereld”Realisatie “Hallo Wereld”Realisatie “Hallo Wereld”Realisatie “Hallo Wereld”    
De wensen om meer aanwezig en herkenbaar te zijn, meer samen te werken en meer te doen aan de 

doelstelling bewustwording, leidden ertoe dat SOB in 2018 het initiatief nam voor de organisatie van 

de Werelddag Boxmeer op Hemelvaart en koopzondag 30 mei 2019.  

In samenwerking met onder meer de Fairtrade werkgroep gemeente 

Boxmeer, de Wereldwinkel, de gemeente Boxmeer, diverse scholen, 

Sociom, de Weijer, Biblioplus, COB (Centrum Ondernemers Boxmeer), 

Cybox, de Stichting Doe je Mee en de STeR (Stichting Toerisme en 

Recreatie) is een grote manifestatie georganiseerd die in het teken stond 

van contact met andere culturen en kennismaken van de inwoners van 

Boxmeer met eigen Particuliere Initiatieven. Een terugblik is te vinden op:  

www.hallowereldboxmeer.nl 

Het was een evenement met een positieve boodschap en plezier, waarbij mensen met de 

verschillende culturen en met verschillende achtergronden elkaar hebben ontmoeten. 

De realisatie is tot stand gebracht door een Kernteam, bijgestaan door een Raad van Advies en 

werkgroepen die deelaspecten uitwerkten en regelden. 

 Activiteiten voorafgaand aan de dagActiviteiten voorafgaand aan de dagActiviteiten voorafgaand aan de dagActiviteiten voorafgaand aan de dag    

Voorafgaand aan deze dag hebben op diverse momenten voorbereidende activiteiten 

plaatsgevonden waarvan sommige resultaten ook op de dag zelf te zien waren, o.a.: 

 Bezoek aan het Wereldpaviljoen te Steyl door klassen van lagere school de Peppels en 

klassen van het ProCollege 

 Workshop-dag op het ProCollege met o.a. een Marokkaanse kookworkshop, werken aan  

het Tapijt der ontmoeting, het maken van 

plattegronden met o.a. symbolen van de 

Aboriginals. Deze resultaten waren ook zien op 

Hallo Wereld. 

 

 

 Fairtrade lessen over o.a. kleding en 

duurzaamheid voor klassen van het Elzendaal en 

een skypeverbinding met een school in Sénégal. 

Verwerking van de inhoud in 

tentoonstellingsmateriaal voor de dag zelf. 

 Lezingen in samenwerking met BiblioPlus op 15 en 22 mei waarbij bevlogen mensen iets 

vertelden over hun ervaringen in andere landen. 
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 DagprogrammaDagprogrammaDagprogrammaDagprogramma    

De dag zelf kende een kleurrijk en divers programma dat zich op verschillende locaties 

afspeelde: 

 Ludieke opening door wethouder mevr. W. Hendriks per riksja vervoerd door dhr. P. 

Hermans. 

 Markt met kramen van de diverse projecten, de 

Wereldwinkel, de Fairtrade werkgroep gemeente 

Boxmeer, het Wereldpaviljoen uit Steyl en 

kramen van de Metameer school projecten, de 

resultaten van de lessen van het Elzendaal en de 

resultaten van de workshop-dag op het Pro 

College te Boxmeer. 

 Workshop bijenhotel maken en presentatie van 

het Global Goals initiatief door de gemeente.  

 Workshops “Plattegrond van betekenis” gebaseerd op Aboriginal presentaties door  

mevr. M. Tegelaers. 

 Workshops door Wereldpaviljoen Steyl: sieraad/amulet/speelgoed maken. 

 Zang door een delegatie van het gemengd koor Sambeek (O.L.V. parochie), het kerkkoor 

"Procanto" (Protestantse kerk), Vivace (O.L.V. parochie) en het Basilicakoor (O.L.V. 

parochie) onder leiding van dirigent dhr. A. Voesten. 

 Inbreng van de slagwerkgroepen van de Boxmeerse en Sambeekse harmonie en optredens 

van de Vierde Hoedanigheid. 

  Voorstellingen van musicalschool L’Étoile en dansgroep 10Dance. 

 Mimespeler Hakim van Sesamstraat, de band Ussu N'Djai 

& New Balansa, koraspeler Lamin Kuyateh en Syrische muziek door Ahmed en Nivin op 

verschillende podia (de Weijer, Wilhelminaplein en D’Entrepôt).  

 Voordracht van Anwar, columnist van de Gelderlander, op het hoofdpodium 

Wilhelminaplein. 

  Verhalen vertellingen door de heren S. van der Goot, G. Sonnemans, M. Ebonnoui en  

mevr. S. Tawadshi. 
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 Stadsomroeper dhr. S. van der Goot, verteller bij het Afrikamuseum. 

 Interviews over projectactiviteiten en ervaringen 

met meedoen aan de Ramadan. 

 Tapijt ter Ontmoeting op het gemeenthuisplein, 

waarbij de woorden “Hallo Wereld” in een groot 

tapijt door bezoekers werden gelegd.  

 Street soccer toernooi bij de Unit. 

 Verrassende verhalen in de “Human Library” 

samen met de BiblioPlus georganiseerd in de 

basiliek. 

 Filmpresentaties op een groot LED-scherm 

o.a. over de projecten van de Particuliere 

Initiatieven aangesloten bij de SOB en film over 

een aantal organisaties binnen de gemeente 

Boxmeer die de gemeentelijke Fairtrade-sticker 

hebben behaald. Zie ook www.youtube.com/watch?v=-lMjjOFEgdg&feature=youtu.be 

 Foto-tentoonstellingen “There is no Difference” 

door mevr. W. Kappers en “Kinderen van de 

Wereld” door mevr. M. Leideritz in een 

leegstaand pand in de Kloostertuin. 

 Riksja verbindingen tussen locatie de Weijer en 

het Wilhelminaplein. 

 Puzzeltocht met prijsuitreiking voor kinderen. 

 

De dag was een geweldige succes 

voor alle betrokkenen en heeft veel 

bezoekers getrokken. In totaal zijn 

die middag meer dan 22.000 

unieke mobiele telefoons in het 

centrum van Boxmeer 

geregistreerd.  

Zoals uit de evaluatie blijkt zijn ook 

de Particuliere Initiatieven zeer 

positief over het realiseren van de 

gestelde doelstellingen. 

U kunt een terugblik vinden op: 

www.hallowereldboxmeer.nl  
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5555 Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie additionele additionele additionele additionele beleidsvoornbeleidsvoornbeleidsvoornbeleidsvoornemensemensemensemens    voor 201voor 201voor 201voor 2019999        
In het Beleidsplan 2019-2020 zijn een aantal additionele beleidsvoornemens en plannen gedefinieerd 

die hier verder worden toegelicht met de status per 31 december 2019 . Niet expliciet hier 

opgenomen zijn de inspanningen voor de realisatie van bestaande, reguliere,  activiteiten. Zie 

hiervoor hoofdstukken 2 en 3.  

De realisatie van Werelddag “Hallo Wereld” is in hoofdstuk 4 uitgebreid toegelicht en wordt derhalve 

hier ook niet meer vermeld. 

 Nauwer samenwerken met andere organisatiNauwer samenwerken met andere organisatiNauwer samenwerken met andere organisatiNauwer samenwerken met andere organisatieseseses    

Plan:  

Nauwer samenwerken met andere organisaties die ook de realisatie van het Global Goals 

Initiatief ondersteunen. 

Realisatie:  

In het kader van “Hallo Wereld” is zeer intensief samengewerkt met de Fairtrade werkgroep 

gemeente Boxmeer en de Wereldwinkel. Verder is een lid van het SOB bestuur betrokken lid van 

de Fairtrade werkgroep gemeente Boxmeer. 

Ook is in het kader van “Hallo Wereld” intensief samengewerkt met BiblioPlus, COB, de Weijer, 

Sociom en een aantal scholen. De samenwerking met Sociom heeft, wat betreft het betrekken 

van Nederlanders Met een Migratie Achtergrond (NMMA), na de samenwerking voor “Hallo 

Wereld” vanwege capaciteitsgebrek nog geen verder vervolg gekregen. De andere kontakten 

zullen, indien weer relevant, opgepakt worden. 

Ook zijn er kontakten met de gemeente gelegd wat heeft geresulteerd in de presentatie van de 

verantwoordelijke wethouder op de platformbijeenkomst in april 2019 over Sustainable Global 

Goals. 

 Vergroten slagkracht bestuurVergroten slagkracht bestuurVergroten slagkracht bestuurVergroten slagkracht bestuur    

Plan:  

Kwantitatieve en kwalitatieve uitbreiding van het bestuur. 

Realisatie:  

Het streven is een bestuur bestaande uit 5 personen waarvan minimaal 2 vrouwen. In 2019 zijn 

gesprekken met diverse mogelijke kandidaten voor het bestuur gevoerd, maar dit heeft helaas 

geen nieuwe bestuursleden opgeleverd. Daarnaast hebben 2 zittende bestuursleden eind van 

het jaar afscheid genomen. Dit punt blijft dus urgent in 2020.  

 BeBeBeBeter geter geter geter gebruik bruik bruik bruik maken vanmaken vanmaken vanmaken van    sociale mediasociale mediasociale mediasociale media    

Plan:  

Jongeren betrekken bij ontwikkelingssamenwerking is een wens van de Particuliere Initiatieven  

en een doelstelling van de SOB. Sociale media en het gebruik daarvan spelen hierbij een 

belangrijke rol. 

Realisatie:  

In het kader van “Hallo Wereld” is ervaring opgedaan met een nieuwe website opzet en een 

social media campagne. Op basis van deze ervaringen zullen, indien de capaciteit het toelaat, in 

2020 de eerste stappen hiervoor worden gezet.  
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6666 BestuurBestuurBestuurBestuurlijke aspectenlijke aspectenlijke aspectenlijke aspecten    
Een aantal zaken die met bestuurlijke aspecten te maken hebben worden hier samengevat: 

 

 Zakelijke gegevensZakelijke gegevensZakelijke gegevensZakelijke gegevens    

Naam:    Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer 

RSIN/fiscaal nummer:  814845939 

Postadres:    Duizendblad 26, 5831 PA Boxmeer   

E-mailadres:   secretariaat@so-boxmeer.nl 

Kamer van Koophandel:  17151409 

Bankrekening:   NL62 RABO 0341 3086 68 

 BestuurssamenstellingBestuurssamenstellingBestuurssamenstellingBestuurssamenstelling    

Tijdens de Platformbijeenkomst van 10 oktober 2019 hebben Peter Goes en Gerard Everink 

officieel afscheid genomen van het SOB bestuur. Peter Goes was bestuurslid sinds 2009 en had 

eerder aangegeven na Hallo Wereld iets anders te willen gaan doen. Gerard Everink kan helaas 

geen tijd meer voor SOB vrijmaken i.v.m. andere activiteiten.  

Beiden werden die avond uitbundig bedankt voor hun inzet en bijdragen de afgelopen jaren. 

Per 31 december 2019 bestaat het bestuur uit: 

Voorzitter a.i. en secretaris: Hans Maassen 

Penningmeester:   Marisa Nijkamp 

Zoals eerder vermeld is het op sterkte krijgen van het bestuur de hoogste prioriteit voor de 

zittende bestuursleden. 

 BeloningsbeleidBeloningsbeleidBeloningsbeleidBeloningsbeleid    

De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding van daadwerkelijk 

gemaakte kosten.  Verder maakt de stichting maakt uitsluitende gebruik van vrijwilligers die 

geen beloning ontvangen voor hun activiteiten. 

Onkosten worden vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten tegen overhandiging van een 

gespecificeerde factuur. 

De vergoeding van reiskosten met eigen vervoer bedraagt 0,19 €/kilometer. 

 Handelingsbevoegdheden van bestuursledenHandelingsbevoegdheden van bestuursledenHandelingsbevoegdheden van bestuursledenHandelingsbevoegdheden van bestuursleden    

Statutair is vastgelegd dat het bestuur de stichting vertegenwoordigt in en buiten rechten. 

Daarnaast kunnen 2 gezamenlijk handelende bestuursleden de stichting vertegenwoordigen 

waaronder in elk geval de voorzitter of de secretaris. Verder is vastgelegd dat het bestuur aan 

één bestuurslid een volmacht voor bepaalde handelingen kan verlenen. 

De penningmeester heeft de volmacht om zelfstandig financiële handelingen te verrichten 

overeenkomend met de begroting. Alle door bestuursleden te maken uitgaven behoeven  
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voorafgaande toestemming door de penningmeester. Deze toetst uitgaven aan de begroting en 

verrekent deze na goedkeuring. Uitgaven gedaan door de penningmeester, anders dan de  

reguliere in de begroting opgenomen posten, behoeven vooraf goedkeuring door de voorzitter. 

 ANBI statusANBI statusANBI statusANBI status    

In 2019 is aan SOB officieel de ANBI status toegekend. Dit heeft het werven van fondsen voor 

Hallo Wereld positief beïnvloed. Daarnaast maakt het eenvoudiger om in de toekomst extra 

fondsen voor andere speciale activiteiten te werven. SOB is verplicht zich te houden aan de voor 

de ANBI geldende regels. 
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7777 FFFFinancieel verslag 201inancieel verslag 201inancieel verslag 201inancieel verslag 2019999    
 

Saldo 01-01-2019 € 5.969,70

Waarderingssubsidie € 7.500,00

Sponsoring Hallo Wereld € 16.972,14

SOB Administratiekosten € 143,42

SOB Projectfinanciering € 6.368,00

SOB PR en bewustwording € 87,12

SOB Facilitair € 1.575,00

Kosten Hallo Wereld € 14.247,11

Correctie 2018 Hallo Wereld € 770,82

Berekend saldo 2019 € 7.250,37

€ 30.441,84 € 30.441,84

Saldo 01-01-2019 € 5.969,70

Subsidie en sponsoring € 24.472,14

Uitgaven € 23.191,47

Saldo 31-12-2019 € 7.250,37

€ 30.441,84 € 30.441,84

SOB jaarrekening 2019 inclusief Hallo Wereld

Exploitatie 2019

Balansgegevens 2019

 

 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat een bedrag van € 2.066,35 voor Hallo Wereld in januari 2020 
is betaald vanwege achterstallige facturering en hier dus niet is opgenomen evenals een in 2020 te 
verrekenen bedrag van € 328,50. 
 
 
 

8888 Plannen 2020Plannen 2020Plannen 2020Plannen 2020    
 

Wat betreft de plannen 2019 verwijzen we naar het Beleidsplan 2019-2020 op onze site: 

www.so-boxmeer.nl. Dit met de aantekening dat het vergroten van de slagkracht van het bestuur 

een hoge prioriteit heeft. 
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Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 1111....        Actieve Actieve Actieve Actieve Particuliere InitiatievenParticuliere InitiatievenParticuliere InitiatievenParticuliere Initiatieven    binnen de gemeente binnen de gemeente binnen de gemeente binnen de gemeente 

BoxmeerBoxmeerBoxmeerBoxmeer 
 

Naam Contactpersoon Doel 
   
Support Yayème Jean Claessens Ontwikkelingsprojecten in Yayème - 

Senegal;  
 

Mirembe Guus Verzellenberg Duurzame projecten in Uganda  
 

KisoBoka Willem van Beek Ondersteuning straatkinderen in  
bisdom Jinja -Uganda 
 

Lalibela Gerard Sonnemans Sociale projecten in Lalibela – 
Ethiopië. 
 

Actiegroep Papua NG M. Brienen-Janssen HIV/AIDS projecten in bisdom Lae - 
Papua Nieuw Guinea 
 

Passion for People Hans Baltussen Ondersteuning Trinity Hospital in 
Limbe – Malawi 
 

Hetty Denen Zambia M. Denen-Kuijpers Ontwikkelingsprojecten in twee 
dorpen in Zambia 
 

Benares Fonds Geert Verdijk Sociale projecten in Chennai – India 
 

Peuple du Monde Karen Olesen Ondersteuning weeshuis en scholing, 
in Benin 
 

Furaha Orphans Kenia Wilhelmien Roelofs Onderkomen en scholing voor wezen 
in Rodi Kompany – Kenia 
 

Mama and Me Diede Martens Kinderopvang en scholing in Jinja – 
Uganda 
 

Prot. Gemeente Boxmeer  Wim Simmelink  Ondersteuning terugkeer 
zwerfkinderen naar hun dorpen 
Kampala - Uganda 

 

 

Stand per 31 december 2019 

 


