Stichting ZZG –grenzenloze zorg-: jaaroverzicht 2014
In dit kalenderjaar is het bestuur van de stichting 8 keer in vergadering bij elkaar geweest.
De onderwerpen, die tijdens de vergaderingen aan de orde zijn geweest, zijn (in willekeurige
volgorde):
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Projecten in Wit-Rusland, Roemenië en Ghana zijn geworven c.q. benaderd en er is
aan fondsenwerving gedaan;
Rik Spooren is als tweede persoon gemachtigd om bankzaken uit te kunnen voeren.
Er is nog geen financieel verslag 2013. Hein Witteveen heeft op de website een
verklaring geplaatst over het ontbreken hiervan en voorlopige cijfers gepubliceerd.
Er is een beleidsplan 2014 - 2015 en een jaaroverzicht 2013 vastgesteld;
Lisette de Lepper en Willem de Jong hebben in februari een werkbezoek gebracht
aan Wit-Rusland om de mogelijkheden te onderzoeken om in Tarasiki Wit-Rusland
deskundigheidsbevordering te organiseren. Het projectvoorstel is goedgekeurd, er
zouden twee geworven vrijwilligers van Lunet zorg in december een lesweek gaan
verzorgen. Door het overlijden van de schoonvader van een van de vrijwilligers is
deze lesweek niet doorgegaan. De eerste lesweek vindt nu plaats in februari 2015 en
de tweede lesweek in april 2015.
In november is Rik Spooren, samen met twee vrijwilligers, afgereisd naar Iasi
Roemenië voor het project Mobiele Keuken met als doel jongeren, die vanaf 18 jaar
buiten het systeem vallen, te leren om met eenvoudige middelen Roemeense
gerechten klaar te maken, bv bij begrafenissen, en zodoende wat geld te verdienen.
Het kookproject is succesvol geweest. De twee vrijwilligers willen in 2015 graag terug
om nog meer workshops te geven.
Antoinette Smits zal vanaf oktober 2015 niet meer in Iasi wonen. Ze heeft iemand
benaderd om als intermediair voor de Stichting SDR in Iasi op te treden.
Dit heeft consequenties voor ZZG. Onderzocht werd of deze persoon ook
supervisiemogelijkheden voor ZZG heeft.
De vacature voor een penningmeester staat nog open.
Hein Witteveen neemt voorlopig de penningmeestertaken over voor wat betreft het
betalen van facturen. De situatie wordt steeds urgenter aangezien er nu gewerkt
wordt zonder begroting en exploitatie.
Het bestuur is intensief bezig een nieuwe penningmeester te werven en een
administratiekantoor in te schakelen;
Lianne van Hoppe heeft de functie van secretaris geaccepteerd.
Het bestuur heeft zich bezig gehouden met het ontwikkelen van een ZZG schildje en
een banner ten behoeve van Public Relations doeleinden.
De schildjes zijn in Roemenië opgehangen bij projecten die door ZZG worden
ondersteund.
Er is een overeenkomst met Tamara Stralchenya (tolk Wit-Rusland) opgesteld en
door beide partijen ondertekend.
De heer Loet Smeets van Lunet uitgenodigd voor het bestuursoverleg van 15
september. Besproken is o.a. de vernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst.
Deze wordt voortaan aangegaan voor een periode van vier jaar en zal in januari 2015
ondertekend worden.
Naast de leden van het bestuur, wordt ook de mogelijkheid van het inzetten van
vrijwilligers voor o.a pr onderzocht;
Werkzaamheden zijn verricht om te voldoen aan de ANBI eisen;
Er is contact geweest met de quiltwerkgroep van Theo en Geke Weerman te Nuenen.
Er zijn 48 kinderquilts naar Roemenië gegaan;
Het convenant met de stichting SDR is vernieuwd;
Stichting ZZG ondersteunt projecten in Roemenië, Ghana en Wit-Rusland;
De voorzitter heeft deelgenomen aan het besturenoverleg bij Lunet zorg.

Eindhoven, 16 maart 2015 – Bestuur Stichting ZZG.

