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Jaarverslag 2018-2019 
 

 

Beleidsplan 
Het beleidsplan 2019-2021 is aangepast en wordt tijdens de jaarvergadering van november 
2019 geaccordeerd. De inbreng van Gaston Huijsmans van Faunawatch is hierbij meegeno-
men. 
Alle activiteiten vinden plaats in het kader van missie, visie, doelstellingen en beoogde resul-
taten in dat beleidsplan 2018-2021. 
 

Samenstelling bestuur 
Het bestuur kende in 2018/2019 vijf leden.  
Huidige bestuursleden: Hans Notten (penningmeester), Nio Stultiens-Liem (bestuurslid), Jack 
Cortenraad (voorzitter), Tchitula Teuns (bestuurslid) en Josée van Dongen-Ramakers (secre-
taris). Vanwege een verhuizing naar het noorden van het land heeft Marleen Cremers (voor-
malig voorzitter) na de zomer MOS verlaten. Tijdens de Wereldspellenmidag is officieel af-
scheid genomen van Marleen. MOS is haar zeer erkentelijk voor haar enorme inzet en inspi-
ratie.  
Het Bestuur is onbezoldigd.  
 
Overstap gemaakt van de ING naar de Rabobank. 
 

Vergaderingen 
Het bestuur heeft dit jaar (vanaf november 2018 tot 19 november 2019) negen keer vergaderd, 
naast overleg per telefoon en e-mail. De data van de vergaderingen waren: in 2018 op 21 
november. In 2019 op 29 januari, 12 februari, 27 maart, 18 april, 25 juni, 22 augustus en 22 
oktober. Verder waren er overleggen ter voorbereiding van de activiteiten.  
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 14 november 2018 in gemeenschapshuis 
De Stip in Meerssen. 
 

Subsidie 2018 
In 2018 ontvingen vier particuliere initiatieven een bijdrage van elk € 500:  
De stichtingen hebben hun verantwoording ingeleverd: 

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

• Stichting Enfid 
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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. 

 
Subsidie 2019 
Voor 2019 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 zes voorstellen ingediend en op basis van een 
scorekaart en rekening houdend met een aantal criteria werd aan vier de organisaties een 
subsidie toegekend van € 500.  

• Stichting Faunawatch 

• Stichting Philipa 

• Stichting Werkgroep Limburg Nicaragua 

• Stichting Kinderen van Papoea 
 

Voor het organiseren van twee activiteiten, Wereldspellenmiddag op 26 mei en de thema 
avond Leven met twee culturen op 24 september heeft MOS in 2019 stimuleringssubsidie van 
elk € 250 ontvangen van de Gemeente Meerssen.  
 

Subsidie 2020 
MOS heeft subsidie voor 2020 bij de gemeente aangevraagd. Ook is tweemaal stimulerings-
subsidie aangevraagd voor de high tea in maart en de wereldspellenmiddag in mei 2020. 

 
Activiteiten en relaties 
Rondom ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid vonden in 2018/2019 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.  
 
Op 16 december 2018 was het MOS bestuur aanwezig bij de kerstactie van Meervandaag en 
Ruggesteun in Beukeloord. Er werd een donatie van euro 75 gegeven. 
 
Het MOS bestuur was 4 januari 2019 aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Meerssen. 
 
In januari was er een kennismaking tussen het MOS bestuur en gasten (coaches) uit Papoea 
die via Global Exploration op bezoek waren bij Nio en Ton Stultiens van Stichting Kinderen 
voor Papoea. 
 
Deelname aan een lezing over Cuba door MOS-lid Franklin Janssen in de bibliotheek 
Meerssen op 19 februari. 
 
Op 15 maart was bij de Gemeente een kennismakingsgesprek met wethouder Marlie 
Heusschen. 
 
21 Maart werd deelgenomen aan de thema-avond ‘Stof tot nadenken’ bij Ontmoet Anna in 
samenwerking met SDM. 
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Zondag 7 april vond voor de eerste keer de MOS Sponsor High Tea plaats in gemeenschaps-
huis de Stip. Het werd een voortreffelijk evenement georganiseerd door vier PI’s (ENFID, 
Vluchtelingen Calais, Kinderen van Papoea en Umbrella of Hope). In een uitverkochte zaal 
konden ruim 125 bezoekers genieten van een heerlijk verzorgde high tea, enkele muzikale 
optredens en een presentatie door Mieke Meewis en Carla Gulikers van stichting friends of 
Coloma school over hun bezoek aan Oeganda eerder in het jaar. Wethouder Marlie 
Heusschen opende het evenement en was de hele middag aanwezig. 
 
Vrijdag 24 mei. MOS Bestuur was aanwezig bij de opening van 24-uursactie wafels bakken 
tegen Armoede in de Ketel. Dit was een samenwerking van Ruggesteun, de Ketel en 
Meervandaag. MOS heeft gesponsord in de vorm van het kopen van wafels die een dag later 
werden gepresenteerd tijdens de wereldspellen middag in de speeltuin. 
 
Zaterdag 25 mei. Een afvaardiging van MOS heeft meegeholpen aan het verkopen van loten 
ten behoeve van de nieuwe glijbaan in Speeltuin Sint Joseph Meerssen. Tijdens de verkoop 
werden flyers voor de Wereldspellenmiddag uitgedeeld. 
 
Zondag 26 mei was de Wereldspellenmiddag in Speeltuin Sint Joseph in Meerssen. 
Het was een succesvolle middag: er waren ca 100 aanwezigen, het was mooi weer. Er werd 
een superleuke dansworkshop gegeven door dansschool Reality uit Maastricht. Kinderen en 
zelfs volwassenen dansten mee.  
Er waren vier deelnemende PI’s: Faunawatch, Kalai Manram, Kinderen van Papoea en 
Umbrella of Hope. Positief was ook dat de fotograaf van Meer Vandaag ook weer aanwezig 
was. Hij maakte een mooie fotorapportage. Het was de laatste activiteit voor MOS van voor-
zitter Marleen Cremers en in bijzijn van de vorige voorzitter Geer Goudriaan en de nieuwe 
voorzitter Jack Cortenraad werd formeel afscheid genomen van Marleen. 
Naast de stimuleringssubsidie van de Gemeente was de Rabobank onze hoofdsponsor. Bak-
kerij Painini, Albert Heijn Dijkstra uit Bunde, sportwinkel De Esch uit Bunde en Drukkerij 
Maenen hebben in natura gesponsord. 
 
 
Op 24 september 2019 organiseerde MOS in samenwerking met SDM een thema-avond, le-
ven met twee culturen in ontmoetingspunt De Ketel. (De tweede activiteit in 2019 die werd 
bekostigd uit het budget stimuleringssubsidie Gemeente Meerssen 2019). Het werd een bij-
zondere avond met twee inspirerende sprekers: Mirjam Clermonts en Tchitula Teuns. 
 

Particuliere Initiatieven 
Stichting Loop naar de Pomp heeft in januari 2019 laten weten niet meer actief te zijn. 
Franklin Janssen van Stichting i.o. Nayno is wegens vertrek afgelopen zomer naar Cuba niet 
meer aangesloten bij 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 2019 is de website van MOS steeds opnieuw aangepast. Er wordt rekening gehouden met 
de Privacywet en de website is beveiligd. 
 
 


