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Jaarverslag 2015-2016 
 
Beleidsplan 
In najaar 2015 werd het meerjarenbeleidsplan van MOS vastgesteld. Alle activiteiten vonden 
plaats in het kader van missie, visie, doelstellingen en beoogde resultaten in dat beleidsplan 
2016-2018. 
 
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur kende in 2015/16 zes leden. Per 15 juni namen Midas van den Tweel en Sarah 
Meyer afscheid in verband met vervolgstudie elders in Nederland. 
Nieuw vanaf de bestuursvergadering op 15 september 2016 is Germaine Kant (leerling 5 
VWO, Stella Maris College). 
Huidige bestuursleden: Marleen Cremers (voorzitter), Hans Notten (penningmeester), Nio 
Stultiens-Liem (bestuurslid), Jack Cortenraad (bestuurslid), Germaine Kant (bestuurslid) en 
Josée van Dongen-Ramakers (secretaris).  
 
 
Vergaderingen 
Het bestuur heeft dit jaar (vanaf 5 november 2015 tot 1 november 2016) acht keer verga-
derd, naast overleg per telefoon en e-mail. De data van de vergaderingen waren: 8 decem-
ber 2015 en in 2016 op 9 januari, 24 februari, 4 april, 15 juni, 6 juli, 15 september en 10 ok-
tober. Verder waren er overleggen ter voorbereiding van de activiteiten.  
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 5 november 2015 in café-restaurant 
Bergrust in Meerssen. 
 
 
Subsidie 2015  
In 2015 ontvingen vier particuliere initiatieven een bijdrage van elk € 500,--:  
De vier stichtingen hebben begin 2016 hun verantwoording ingeleverd. Ze waren alle vier 
prima in orde. 

 Stichting Young Africa Namibia: het starten van een naaiopleiding voor kansarme 
jongeren in Walvisbaai, Namibië (o.a. reparatie naaimachines, inrichting trainings-
ruimtes, aanschaf leermiddelen, training van 15 jongeren). 

 Stichting Friends of Coloma School: aanschaf regenwatertank voor de school. 

 Stichting Philipa: aanschaf computer voor de Caroyroyan Elementary School in 
Caroyroyan, Pili, Camarines Sur, Filipijnen. 

 Stichting SWLN, Stichting Werkgroep Limburg Nicaragua: In oktober/november van 
2015 is de Melkmissie uitgevoerd in Nicaragua.  
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Subsidie 2016  
Voor 2016 heeft de Gemeente Meerssen weer subsidie beschikbaar gesteld voor organisa-
ties die zich vanuit Meerssen bezighouden met kleinschalige ontwikkelingssamenwerking. 
MOS kende deze namens de Gemeente toe. Uitgangspunt is structurele hulp, gericht op 
duurzame verbetering van de levenssituatie. Er werden vijf voorstellen ingediend. Op basis 
van een scorekaart en rekening houdend met een aantal criteria werd een selectie gemaakt 
en werd aan de hieronder genoemde organisaties elk subsidie toegekend van € 500,--.  

 Stichting LOAF 

 Stichting Loop naar de Pomp 

 Stichting Young Africa Namibia 

 Stichting Friends of Coloma School 
 

 
Activiteiten en relaties 
Rondom ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid vonden in 2015/2016 in Meerssen 
verschillende activiteiten plaats waaraan MOS een bijdrage leverde. Ook is verder gewerkt 
aan versterking en uitbouw van de relaties.  
 
 
MOS is vertegenwoordigd in het Duurzaamheidsplatform Meerssen en neemt deel aan de 
maandelijkse vergaderingen hiervan, onder voorzitterschap van Stichting Duurzaam 
Meerssen.  
 
10 december 2015: onze voorzitter heeft in Sittard het Vluchtelingendebat bezocht dat werd 
georganiseerd door de Vereniging Mondiaal Beleid Sittard. 
 
De nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 3 januari 2016 is bezocht door enkele bestuurs-
leden. 
 
Op 19 januari is deelgenomen aan de informatieavond over energie georganiseerd door 
Stichting Duurzaam Meerssen bij Ontmoet Anna. 
 
Op 4 maart heeft onze voorzitter de open dag bezocht van het Mondiaal Centrum in 
Maastricht. 
 
Op 8 maart 2016 is een brief gestuurd naar Charlemagne Preuve Festijn voor een sponsor 
aanvraag. Later is er telefonisch contact geweest en heeft mevrouw Ernon meegedeeld dat 
in 2016 niet gesponsord zou worden aan een goed doel. 
 
Op 11 maart heeft onze voorzitter het seminar van Young Africa Namibia, in Amsterdam bij-
gewoond. Een van de locaties van Young Africa is Young Africa Namibia, waar een oud-in-
woner van Meerssen werkzaam is. 
 
24 maart is deelgenomen aan de bijeenkomst herijking subsidiebeleid van de Gemeente. 
 
Op 4 april hebben de heren Paul Zimmermann en Huub Oostwegel, twee bestuursleden van 
Stichting Loop naar de Pomp, zich tijdens de MOS bestuursvergadering aan het MOS 
bestuur voorgesteld en informatie gegeven over hun stichting. 
 
Op 15 april vond bij de Gemeente een gesprek plaats met wethouder Berry van Rijswijk. 
 
Op 21 april organiseerde MOS een werksessie over fondsenwerving bij Ontmoet Anna. 
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Er waren 20 personen van 12 verschillende organisaties aanwezig. Het thema was fondsen-
werving en meer algemeen: hoe aandacht te genereren en je boodschap over te brengen. Er 
werden vele vragen gesteld, beantwoord en ervaringen uitgewisseld. De bijeenkomst kreeg 
vele positieve reacties. Er is een verslag gestuurd naar alle deelnemers, MOS leden en be-
trokken organisaties. 
Een van de conclusies is dat het belangrijk is voor MOS om een eigen website te ontwikke-
len, waaraan de organisaties gekoppeld kunnen worden. 
Ook werd de wens uitgesproken om de particuliere initiatieven en het lokale bedrijfsleven 
met elkaar in contact te brengen. Het bestuur van MOS wil hier, samen met de leden, in 
2016/2017 een vervolg aan geven. 
 
Op 5 mei werd in Maastricht het El Dunya festival en informatiemarkt bezocht. 
 
Aansluitend bij de actualiteit was het jaarthema van MOS dit jaar: vluchtelingen. In dat kader 
organiseerde MOS op 25 juni in samenwerking met Stichting Duurzaam Meerssen een wel-
kom wandeling met vluchtelingen 
Er was een goede opkomst, ca 60 deelnemers, mede dankzij de actieve inbreng van vrijwilli-
gers van Vluchtelingenwerk en Ruggesteun, en sponsoring door Ontmoet Anna en AH 
Dijkstra. Na de opening door wethouder Berry van Rijswijk, een hapje en een drankje, werd 
in kleine groepen gewandeld door Meerssen. De activiteit was aangenaam, informeel, en 
laagdrempelig. Tijdens de dag werd geanimeerd gepraat met elkaar en er zijn goede con-
tacten gelegd. Voor veel vluchtelingen – statushouders die na ontvangst van hun verblijfs-
vergunning een woning in Meerssen toegewezen hebben gekregen – een moment voor het 
leggen van nieuwe contacten. De lokale pers besteedde uitgebreid aandacht aan de activi-
teit. Aan onze relaties werd een kort verslag van de dag gestuurd.  
 
Op 8 oktober 2016 heeft MOS actief deelgenomen aan de Duurzaam Meerssen Dag in ge-
meenschapshuis De Stip. Op de daar gepresenteerde digitale duurzaamheidkaart, met alle 
duurzame activiteiten in Meerssen, heeft MOS ook een plek gekregen. 
 
 
Publiciteit 
We hebben verder gewerkt aan onze naamsbekendheid. Naast bovengenoemde activiteiten, 
waaromheen steeds publiciteit plaatsvond in lokale media, is regelmatig gepubliceerd op 
Facebook. Verder was er publiciteit via flyers, publicaties in Geulbode, de e-nieuwsbrief van 
de Gemeente, de website ontdekmeerssen.nl en de agenda van 1Meerssen. 
 
 
 


