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Jaarverslag 2016-2017 
 

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 2016/2017 vijf tot zes leden. Tot september 2017 heeft Germaine Kant 
als jeugdbestuurslid het MOS bestuur ondersteund. Vanwege drukke werkzaamheden op 
school is zij gestopt bij MOS. 
 
Huidige bestuursleden: Marleen Cremers (voorzitter), Hans Notten (penningmeester), Nio 
Stultiens-Liem (bestuurslid), Jack Cortenraad (bestuurslid) en Josée van Dongen-Ramakers 
(secretaris).  
 
 

Vergaderingen 
Het bestuur heeft dit jaar (vanaf november 2016 tot 30 november 2017) acht keer vergaderd, 
naast overleg per telefoon en e-mail. De data van de vergaderingen waren: 28 november 
2016 en in 2017 op 6 februari, 29 maart, 25 april, 22 mei, 6 juli, 11 september en 26 oktober. 
Verder waren er overleggen ter voorbereiding van de activiteiten.  
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 3 november 2016 in café-restaurant 
Bergrust in Meerssen. 
 
 

Subsidie 2016  
In 2016 ontvingen vier particuliere initiatieven een bijdrage van elk € 500:  
De vier stichtingen hebben begin 2017 hun verantwoording ingeleverd. Ze waren alle vier in 
orde. 
 

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

• Stichting Loop naar de Pomp: drinkwaterproject in Gnagado, Burkina Faso 
• Stichting Young Africa Namibia: Aquaponics systeem 
• Stichting LOAF: leiderschapstrainingen voor meiden 

 

 
Subsidie 2017  
Voor 2017 heeft de Gemeente Meerssen weer subsidie beschikbaar gesteld voor organisa-
ties die zich vanuit Meerssen bezighouden met kleinschalige ontwikkelingssamenwerking. 
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MOS kende deze namens de Gemeente toe. Uitgangspunt is structurele hulp, gericht op 
duurzame verbetering van de levenssituatie. Er werden 9 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 Faunawatch 

• Stichting Werkgroep Limburg Nicaragua 

• Stichting Kalai Manram 

• Stichting Umbrella of Hope 
 

Voor het organiseren van activiteiten heeft MOS in 2017 activiteitensubsidie ontvangen van 
de Gemeente Meerssen. Ook werden de activiteiten opgenomen in het werkplan van 
Stichting Duurzaam Meerssen. In samenwerking met gelegenheidskoor Allegria (Jules à 
Campo) is van het Elisabeth Strouven Fonds in Maastricht een subsidie van € 500 ontvan-
gen voor het organiseren van twee kerstconcerten in december 2017, waarbij de opbrengst 
van de vrijwillige bijdrage van de bezoekers bestemd is voor Ruggesteun en voor MOS. 
 
 

Subsidie 2018 
MOS heeft voor 2018 bij de gemeente subsidie aangevraagd. Ook is aangevraagd twee 
maal activiteitensubsidie voor een wereldspellenmiddag in mei/juni 2018 en een sponsordi-
ner in september 2018. 

 
 
Activiteiten en relaties 
Rondom ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid vonden in 2016/2017 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 (SDM).  
 
Op 15 februari 2017 was de bijeenkomst Energiescan van SDM gepland. Namens MOS 
waren Marleen en Jack aangemeld, maar wegens te weinig belangstelling werd de 
bijeenkomst geannuleerd. 
 
11 maart 2017: Deelname van MOS aan de door KIJK! georganiseerde bijeenkomst in de 
Auw Kerk in Bunde met als thema’s duurzaamheid, armoede en werken over de grens. 
Lilianne Ploumen (toenmalige minister van ontwikkelingssamenwerking) heeft er een presen-
tatie gegeven en vragen van aanwezigen beantwoord. 
Op voordracht van MOS werd tijdens de ochtend de lokale held die zich met ontwikkelings-
samenwerking bezig houdt, mevrouw Paz A Campo van Stichting Philipa, in het zonnetje 
gezet.  
 
Op 18 april 2017 was de thema avond Duurzaamheid. Namens MOS heeft Hans deelgeno-
men. Tonny Jacob van Stichting Werkgroep Limburg Nicaragua heeft een presentatie gege-
ven. 
 
Op 16 mei is Hans naar de informatieavond geweest over: Stop Tihange, georganiseerd 
door Milieudefensie (Wim en Els Derks). 
 
Op 10 juni hebben drie bestuursleden deelgenomen aan de Vrijwilligersdag, die werd geor-
ganiseerd door de gemeente Meerssen. Er werden contacten gelegd en er werd deelgeno-
men aan verschillende workshops. Een geslaagde activiteit. 
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MOS organiseerde op 11 juni in samenwerking met Stichting Duurzaam Meerssen een fiets-
tocht. De opkomst was goed, ca. 60 deelnemers. Na de fietstocht die ging van Bunde, via 
Rothem, Meerssen, Ulestraten, Geulle naar Moerveld in Moorveld opende wethouder Berry 
van Rijswijk de wisselgeldactie. Stichting Kinderen van Papoea zorgde voor een heerlijk 
Indisch hapje. Er was een optreden van Evelien Pullens van Stichting Kalai Manram, die de 
sfeer en verhalen verbeeldde van het Zuid-Indiase plattelandstheater. De activiteit was aan-
genaam, informeel, en laagdrempelig. Deelnemers werden uitgenodigd om een vrijwillige 
bijdrage te leveren, die bestemd werd voor de gezamenlijke goede doelen. Tijdens de fiets-
tocht en op Moerveld werd geanimeerd gepraat met elkaar en er zijn goede contacten ge-
legd. Op MeerVandaag was een uitgebreide fotoreportage te zien. MOS zelf heeft gepubli-
ceerd in de Geulbode, via de Nieuwsbrief van de gemeente en op Facebook. 
 
MOS organiseerde in samenwerking met 9 deelnemende particuliere initiatieven en ge-
steund door Stichting Duurzaam Meerssen gedurende de zomermaanden de MOS Wissel-
geldactie, met als oproep: Uw klein geld voor een groot doel. Bij meer dan 60 Meerssense 
ondernemers werden wisselgeldpotjes geplaatst. Daarin konden klanten hun klein-
geld/wisselgeld deponeren. Diverse ondernemers stopten ook zelf het nodige in de potjes. 
Het doel van de actie was om fondsen te werven, en aandacht te vragen voor de verschil-
lende projecten die vanuit Meerssen gesteund worden. Via publiciteit in de lokale media en 
via Facebook werd bekendheid gegeven aan het verloop van de actie en over de achter-
grond van de deelnemende particuliere initiatieven.  
 
Op 7 juli heeft een gesprek plaatsgevonden met een van de coördinatoren van United World 
College. Zij zijn op zoek naar stageplekken.  
 
In september was MOS vertegenwoordigd met een stand op de stagemarkt van United 
World College.  
 

De voorzitter van MOS heeft op 30 september deelgenomen aan de landelijke Partin-dag (de 
branche organisatie voor particuliere initiatieven/kleine goede doelen), waarin o.a. aandacht 
voor de rol van gemeentelijke platforms. 
 
Marleen gaf op 6 oktober 2017 een presentatie over MOS voor een aantal leerlingen van 
Porta Mosana (verrijkende leerlingen die buiten het schoolprogramma een eigen project 
doen).  
 

Op 5 november heeft MOS actief deelgenomen aan de Duurzaam Meerssen Dag in de Auw 
Kerk in Bunde. Het was voor MOS en de 9 PI’s die hebben deelgenomen aan de wisselgeld-
actie een belangrijke dag. De opbrengst werd bekend gemaakt: € 1.355,31. De Gemeente 
had beloofd het bedrag tot een maximum van € 2.000 te verdubbelen. Wethouder Berry van 
Rijswijk: overhandigde een cheque van € 2.710,62 en deelde ook nog eens mee dat een 
extra bedrag beschikbaar was voor MOS. 
 
 

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 de Geulbode, de e-nieuwsbrief 
van de Gemeente en bij MeerVandaag. 
 
 

Website 
In 2017 is de website van MOS ontworpen en in de lucht gegaan. 
 


