Bijlage 2 bij agenda MOS jaarvergadering 2015-11-05

Jaarverslag 2014-2015
Vergaderingen
Het bestuur heeft dit jaar (vanaf 4 november 2014 tot 1 november 2015) zeven keer vergaderd, naast overleg per telefoon en e-mail. De data van de vergaderingen waren: 19 november 2014, 12 februari, 11 maart, 8 april, 10 juni, 2 september, 14 oktober 2015.
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 4 november 2014 in café-restaurant
Bergrust in Meerssen.
Nieuwe bestuursleden
José Hanssen trad na jarenlange actieve bestuursdeelname eind 2014 af als bestuurslid. We
verwelkomden maar liefst vier nieuwe bestuursleden: Nio Stultiens-Liem, Midas van den
Tweel, Sarah Meijer, Jack Cortenraad.
Subsidie 2015
Voor 2015 heeft de Gemeente Meerssen weer subsidie beschikbaar gesteld voor organisaties die zich vanuit Meerssen bezighouden met ontwikkelingssamenwerking. Meerssen en
OntwikkelingsSamenwerking (MOS) kende deze namens de Gemeente toe aan vier particuliere initiatieven: Stichting Philipa, Stichting Friends of Coloma School, Stichting Werkgroep
Limburg Nicaragua en Stichting Young Africa Namibia. Uitgangspunt is structurele hulp, gericht op duurzame verbetering van de levenssituatie. De vier plannen zijn gespreid over verschillende continenten en richten zich op: inkomen genererende training voor vrouwen en
jongeren, en op verbetering van voorzieningen (meubilair, leermateriaal, computers) in het
onderwijs. De organisaties presenteren zich op verschillende momenten aan het publiek in
Meerssen en doen na afloop van 2015 aan MOS verslag van hun werk.
Activiteiten en relaties
Rondom ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid vonden in 2015 in Meerssen verschillende activiteiten plaats waaraan MOS een bijdrage leverde. Ook is verder gewerkt aan
versterking en uitbouw van de relaties.
Naar de Gemeente Meerssen toe zijn de ambtelijke contacten uitgebreid met de heer
Maurice Haenen, beleidsmedewerker voor burgerparticipatie.
MOS is vertegenwoordigd in het Duurzaamheidsplatform Meerssen en neemt deel aan de
maandelijkse vergaderingen van dit platform, dat onlangs is overgegaan in de Stichting
Duurzaam Meerssen.
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Op 20 januari 2015 gaf MOS bij Ontmoet Anna een presentatie op de themabijeenkomst van
het Duurzaamheidsplatform.
MOS heeft in 2015 verder samengewerkt met andere particuliere organisaties gericht op de
“P” van People in de duurzaamheids-“triple P”, in het bijzonder de Wereldwinkel, Meerssen
in Dialoog en Voedselbank de Ruggesteun. De laatste ontving van MOS vier kerstpakketten
voor zijn doelgroep in het kader van het jaarthema: armoede en ontwikkeling, daar en hier.
Dit jaarthema kwam ook aan bod tijdens de publieksbijeenkomst op 11 april in Stella Maris,
door MOS geïnitieerd en georganiseerd. Hier waren het Stella Maris College en Global
Exploration belangrijke samenwerkingspartners, naast de hierboven genoemde organisaties.
In aanwezigheid van burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz en wethouders Maureen
Gubbels en Jan Gulikers bogen sprekers en publiek zich over de vraag wat de Meerssenaar
kan bijdragen aan een wereld met minder armoede en volop ontwikkeling. Er waren bevlogen sprekers en een markt met informatie, hebbedingetjes en lekkere hapjes. Internationale
gasten gaven culturele workshops. Dialooggesprekken brachten de verbondenheid van
Meerssen met de derde wereld naar voren.
Vlak daarna verscheen de Millenniumkrant 2015 van Meerssen, die verspreid werd onder
alle huishoudens in Meerssen. MOS heeft hiervoor inhoudelijk een substantiële bijdrage
geleverd. Met vier artikelen van MOS en gerelateerde organisaties, en op de voorpagina een
prachtige foto van een gast uit Nepal, kwam het thema ontwikkelingssamenwerking goed
aan bod!
Op 10 oktober 2015, de landelijke dag van de duurzaamheid, gaf MOS acte de présence met
een stand op de informatiemarkt in De Stip, georganiseerd door Stichting Duurzaam
Meerssen.
De contacten met het landelijke VNG-International zijn verder versterkt. VNG-I ondersteunt
de campagne voor Millenniumgemeenten. MOS ontving subsidie voor het organiseren van
het publieksevenement in april en nam twee keer deel aan bijeenkomsten van VNG-I: een
keer regionaal (Heerlen, 10 februari) en een keer landelijk (Utrecht, 30 april).
Om de slagkracht van MOS te vergroten is onlangs een uitnodiging verstuurd aan relevante
initiatieven om als organisatie lid te worden van MOS. Dit heeft geresulteerd in enkele
nieuwe lidmaatschappen.
Publiciteit
We hebben verder gewerkt aan onze naamsbekendheid. Naast bovengenoemde activiteiten,
waaromheen steeds publiciteit plaatsvond in lokale media, is een Facebook pagina aangemaakt, het MOS logo verfrist, en een banner ontworpen voor gebruik op evenementen.
Beleid
MOS heeft in 2015 - voor zover bekend voor het eerst – een meerjarenbeleidsplan (20162018) opgesteld. Op deze manier streven we ernaar ook de komende tijd duurzaam en effectief aan de slag te kunnen.
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