
 

Jaarverslag 2019 van de stichting Mondiaalten 
 

Vooraf: het tweede deel van het jaar werd voor een belangrijk deel 

ingenomen door de voorbereidingen van de Wereldmarkt ‘Aalten in de 

wereld, de wereld in Aalten’, waarbij de optie voor het organiseren van de 

markt in Dinxperlo op 9 mei 2020, aansluitend bij de manifestatie Dinxperience. Dit in het 

kader van ‘75 jaar; Samen Vrijheid Vieren’. Aan het eind van het jaar kwamen er enige 

twijfels op of een aansluiting bij de Dinxperlose activiteit wel mogelijk zou zijn. Het 

draaiboek van de wereldmarkt werd fasegewijs geactualiseerd. 

Het bestuur, bestaande uit Hans de Graaf, voorzitter, Ab van der Geest secretaris, Harm 

Veldhuis penningmeester en de leden Ineke Luimes (toegetreden in 2019), Harry Otten en 

Diny Griffioen, vergaderde zes keer in het Parochiecentrum aan de Dijkstraat te Aalten. 

Door diepe persoonlijke omstandigheden moest een van de leden in het laatste deel van 

2019 zich voorlopig afmelden. 

De noodzaak van aanvullingen in het bestuur blijft groot. 

Subsidies en projecten: Van de Gemeente Aalten mochten wij in 2019 weer € 7.500,- 

subsidie ontvangen om te besteden aan promotie (minimaal 10%) en aan nieuw te starten 

Aaltense projecten in het buitenland. In 2019 subsidieerde Mondiaalten het Comité Soweto 

Zuid-Afrika t.b.v. schooluniformen en een schoolinrichting voor € 237,06. De Stichting. Hope 

Peru ontving ter vervanging van een jeep € 1.500,- en Stichting. Aalten-Saláj Roemenië 

ontving voor het project thuiszorgproject ten behoeve van bejaarden het bedrag van € 

2.000,-. Het project IECTA werd € 2000,- toegezegd voor het optimaliseren van de website 

van de bibliotheek met vele werken over de cultuur van de Hooglandindianen in de Andes. 

Eind 2019  maakte Mondiaalten uit haar batig saldo aan alle actieve projecten een bedrag 

over.  

Met een aantal projecten werd contact opgenomen over hun activiteiten. In de loop der 

jaren kunnen zich immers stagnaties voordoen. Eén project gaf aan zijn activiteiten te 

staken en een ander project was via de link op de website van Mondiaalten niet meer te 

raadplegen. Wij hebben aangedrongen op herstel van de site van dat project. 

Na een presentatie op 12 september 2019 werd een nieuw project onder de paraplu van 

onze stichting toegelaten: ‘Gaan voor Gambia’. Ook de donateurs werden opnieuw 

aangeschreven. Verder ontvingen wij van diverse organisaties regelmatig nieuwsbrieven en 

verslagen over hun werkzaamheden in ‘den vreemde’. Dit o.a. ook als verantwoording van 

de ontvangen bijdragen. 

De kascontrolecommissie controleerde op 16-2-2019 de jaarrekeningen 2018 en ging 

akkoord. Het bestuur stelde in de vergadering van 11 april 2019 de jaarcijfers 2018 en het  

Jaarverslag 2018 vast. Hiertoe behoorde ook de goedkeuring en dechargering van de 

penningmeester voor het beheer van het fonds IECTA ( Instituto para el estudio de la 

Cultura y Tecnología andina- Pater J. van Kessel) in Chili. De besteding van deze financiën ligt 

bij het fonds zelf.  

Het voornemen om in 2019 de projecthouders weer uit te nodigen voor het uitwisselen van 

ervaringen en een toelichting op de procedure voor een projectsubsidie vanuit Mondiaalten 

werd verschoven naar 2020. 

 

A. van der Geest, secretaris. 

 


