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Jaarverslag 2017-2018 
 

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 2017/2018 vijf leden.  
Huidige bestuursleden: Marleen Cremers (voorzitter), Hans Notten (penningmeester), Nio 
Stultiens-Liem (bestuurslid), Jack Cortenraad (bestuurslid) en Josée van Dongen-Ramakers 
(secretaris). Het Bestuur is onbezoldigd. 
 

Vergaderingen 
Het bestuur heeft dit jaar (vanaf november 2017 tot 14 november 2018) zeven keer vergaderd, 
naast overleg per telefoon en e-mail. De data van de vergaderingen waren: in 2018 op 5 fe-
bruari, 22 maart, 30 april, 24 mei, 25 juni, 27 augustus, 1 oktober. Verder waren er overleggen 
ter voorbereiding van de activiteiten.  
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 30 november 2017 in gemeenschapshuis 
De Stip in Meerssen. 
 

Subsidie 2017 
In 2017 ontvingen vier particuliere initiatieven een bijdrage van elk € 500:  
Drie van de vier stichtingen hebben hun verantwoording ingeleverd: 

• Stichting Kalai Manram. De bijdrage werd gebruikt om in kaart te brengen waar de 
alumni van de Kattaikkuttu theaterschool in Zuid-India terecht komen. Hiermee wordt 
een beter beeld verkregen van effect en impact van de school. Dit is nodig voor toe-
komstig beleid, en voor het verkrijgen van grotere subsidies. 

• Stichting Umbrella of Hope. De bijdrage werd gebruikt voor de aanleg van elektriciteit 
in het Umbrella of Hope gebouw waar de kansarme kinderen die er naar school gaan 
een maaltijd gebruiken en hun huiswerk maken. 

• Stichting Faunawatch: Na overleg en goedkeuring van MOS wordt het geldbedrag dat 
bestemd was voor hun project in Kameroen (2017) in eerste instantie overgeheveld 
naar het project in Zuid-Afrika (2018) in verband met de geweldsexplosies in 
Kameroen. Uiteindelijk blijkt het geld gebruikt te kunnen worden bij een apenproject in 
Marokko. Hierover is in oktober 2018 verantwoording afgelegd. 

• Stichting Werkgroep Limburg Nicaragua heeft in 2017 geen bezoek kunnen brengen 
aan Nicaragua in verband met een onrustige situatie aldaar. Het is uitgesteld en in 
overleg met MOS is besloten dat zij na het uitgestelde bezoek het verslag kunnen in-
leveren. 
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Subsidie 2018  
Voor 2018 heeft de Gemeente Meerssen weer subsidie beschikbaar gesteld voor organisaties 
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 vier voorstellen ingediend en op basis van een 
scorekaart en rekening houdend met een aantal criteria werd aan alle vier de organisaties een 
subsidie toegekend van € 500.  

• Stichting Faunawatch 
Het geld zal bestemd worden voor imkerprojecten in Zuid-Afrika.  

• Stichting LOAF 
LOAF is al lange tijd betrokken bij de steun aan Aids-wezen in Kenia.  

• Stichting Enfid 
Het biogas digester project levert een bijdrage aan verschillende duurzame ontwikke-
lingsdoelen: toegang tot betaalbare en duurzame energie, tegengaan klimaatverande-
ring, duurzame productie en consumptie, en lokale werkgelegenheid.  

• Stichting Friends of Coloma School 
Verdere uitbreiding van de bouw. 
 

Voor het organiseren van twee activiteiten, de Wereldspellenmiddag op 26 mei en een spon-
sordiner later in het jaar heeft MOS in 2018 stimuleringsubsidie ontvangen van de Gemeente 
Meerssen. Vanwege organisatorische redenen is het sponsordiner uitgesteld tot voorjaar 
2019. De Gemeente is hiervan op de hoogte gesteld. 
 
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 ontvangen voor het organiseren van twee kerst-
concerten in december 2017, waarbij de opbrengst van de vrijwillige bijdrage van de bezoekers 
bestemd was voor Ruggesteun en voor MOS. 
 
De zeven PI’s die actief hebben deelgenomen aan de wisselgeldactie in 2017 en betalend lid 
zijn, hebben, naast de opbrengst uit de wisselgeldpotjes, elk een aanvullend bedrag van € 50 
ontvangen: Kalai Manram, Kinderen voor Papoea, Faunawatch, Werkgroep Limburg 
Nicaragua, Coloma School; Stichting Philipa en Umbrella of Hope. 

 
Subsidie 2019 
MOS heeft subsidie voor 2019 bij de gemeente aangevraagd. Ook is tweemaal stimulering-
subsidie aangevraagd voor de wereldspellenmiddag op 26 mei 2019 en een tweede activiteit 
eind 2019. 

 
Activiteiten en relaties 
Rondom ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid vonden in 2017/2018 in Meerssen ver-
schillende 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, onder voorzit-
terschap van Stichting Duurzaam Meerssen (SDM), deel aan de maandelijkse vergaderingen 
hiervan.  
 
In december 2017 was er een kerstconcert door koor Allegria (zie ook bij subsidie 2018). 
 
Op 23 januari 2018 was een thema-avond in samenwerking met SDM. 
Centraal stond de vraag hoe het Meerssense bedrijfsleven en goede doelen beter met elkaar 
in verbinding kunnen komen. De avond was een vervolg op de MOS-wisselgeldactie van de 
zomer in 2017. Bij ruim 60 winkeliers stonden toen potjes voor het wisselgeld. De opbrengst 
ging naar Meerssense particuliere initiatieven in kleinschalige ontwikkelingshulp.  
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Op de thema-avond was aandacht voor de verschillende manieren om tot sponsoring te ko-
men, waaronder crowdfunding en het gebruik van online en offlinekanalen.  
Er waren 15 deelnemers, die samen discussieerden over het hebben van een goede pitch 
(waarom zou iemand geld geven aan jouw doel?), de acties die nodig zijn om je publiek te 
overtuigen, en het betrekken van het bedrijfsleven daarbij.  Als verenigingsactiviteit was de 
avond positief. Er is een actiecomité gevormd bestaande uit Tess Ramakers (Enfid), Celien 
den Hartog (Umbrella of Hope), José Webers en Harrie Peil (hulp aan vluchtelingen Calais) 
om MOS te ondersteunen met activiteiten, om te beginnen een sponsordiner. 
 
22 april heeft Hans de inzaaiactie van het bijenproject van Faunawatch bijgewoond.  
 
Op 24 april waren Marleen en Josée aanwezig bij de uitreiking van het Jeugdlintje. Tim en Ivy 
Huijsmans van Faunawatch ontvingen het lintje van de burgemeester. Ook MOS had Tim en 
Ivy voorgedragen. 
 
Zaterdag 26 mei was de Wereldspellenmiddag in Speeltuin Sint Joseph in Meerssen. 
Het was een succesvolle middag: er waren ca 100 mensen, het was mooi weer, het live op-
treden van Syrische muzikanten klonk goed en er was, dankzij Hulp aan Vluchtelingen, 
Ruggesteun en Vluchtelingenwerk, een aanzienlijk aantal migranten. Scouting Sint Josef 
Meerssen verzorgde verschillende uitdagende spellen. Er waren zeven deelnemende PI’s: 
Coloma School, Faunawatch, Kalai Manram, Kinderen van Papoea, SWLN, Philipa en 
Umbrella of Hope. Positief was ook de inbreng van het PI werkgroepje (Celien den Hartogh, 
Carla Gulikers). Er was veel publiciteit: fotograaf en filmploeg van Meer Vandaag waren aan-
wezig. Marleen heeft een verslag geschreven voor de Geulbode.  
 
Op 4 september 2018 organiseerde MOS in samenwerking met SDM een Goed Nieuws 
thema-avond bij Ontmoet Anna. Marleen Cremers gaf een presentatie over haar fietstocht door 
Malawi voor Plan Nederland en journalist Dr. Ralf Bodelier, oprichter van World’s Good News, 
liet de ruim 50 aanwezigen genieten van een andere kijk op de wereld door zijn Goed Nieuws 
boodschappen. 
 

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 2018 is de website van MOS steeds opnieuw aangepast. 
 
ANBI 
Sinds de zomer van 2018 heeft MOS de ANBI status. 
 
PI’s die zich in 2018 hebben aangesloten 
Stichting i.o. Ñayño 
Stichting Hulp aan vluchtelingen Calais. 


