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Jaarverslag 2019-2020 
 

 

Beleidsplan 
 
Het beleidsplan werd naar aanleiding van de ALV 2018-2019 aangepast en zal op de eerst 
volgende ALV ter instemming worden voorgelegd. 
 
 

Samenstelling bestuur 
 
Het bestuur kende in 2019/2020 vijf leden.  
Huidige bestuursleden: Hans Notten (penningmeester), Nio Stultiens-Liem (bestuurslid), 
Jack Cortenraad (voorzitter), Tchitula Teuns (bestuurslid) en Josée van Dongen-Ramakers 
(secretaris). Luthando Biesmans is aspirant bestuurslid sinds 2020. 
Het Bestuur is onbezoldigd.  
 
 

Vergaderingen 
 
Het bestuur heeft dit jaar (vanaf november 2019 tot november 2020) vier keer vergaderd, 
naast overleg per telefoon en e-mail. De data van de vergaderingen waren: in 2019 op 16 
december. In 2020 op 3 februari, 26 augustus en 27 oktober (online via teams). De geplande 
vergaderingen van maart, mei en juni zijn niet kunnen doorgaan vanwege het coronavirus. 
Wel vond er telefonisch overleg plaats tussen enkele bestuursleden.  
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 19 november 2019 in gemeenschapshuis 
De Stip in Meerssen. 
 
 

Subsidie 2019 
 
In 2019 ontvingen vier particuliere initiatieven een bijdrage van elk € 500:  
Drie stichtingen hebben hun verantwoording ingeleverd: 

• Stichting Faunawatch:  

• Stichting Philipa 

• Stichting Kinderen van Papoea 
 

• Stichting Werkgroep Limburg Nicaragua heeft het subsidiegeld in 2019 niet besteed 
in verband met de onrustige en gevaarlijke omstandigheden in Nicaragua en heeft 
goedkeuring ontvangen van het MOS bestuur om het vooruit te schuiven naar 2020. 
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Subsidie 2020 
 
Voor 2020 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 zeven voorstellen ingediend en op 
basis van een scorekaart en rekening houdend met een aantal criteria werd aan vier de 
organisaties een subsidie toegekend van elk € 500.  

• Stichting Enfid 

• Stichting LOAF 

• Stichting Young Africa Namibia 

• Stichting Vluchtelingen Calais 
 

Voor het organiseren van twee activiteiten, (Wereldspellenmiddag eerder gepland voor 16 
mei en de MOS sponsor high tea op 27 september) heeft MOS in 2020 stimuleringssubsidie 
van elk € 250 ontvangen van de Gemeente Meerssen. Beide activiteiten zijn vanwege de 
coronacrisis niet door kunnen gaan en worden nu gepland in 2021. 
 
 

Subsidie 2021 
 
MOS heeft subsidie voor 2021 bij de gemeente aangevraagd. Ook is tweemaal stimulerings-
subsidie aangevraagd voor de MOS wereldspellenmiddag in 2021 en de MOS sponsor high 
tea in 2021. MOS verwacht vóór 31 december bericht van de gemeente over het wel of niet 
verstrekken van subsidie. 

 
 
Activiteiten en relaties 
 
Rondom ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid vonden in 2019/2020 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, onder voorzit-
terschap van Stichting Duurzaam Meerssen (SDM), deel aan de maandelijkse vergaderingen 
hiervan.  
 
Op 15 december 2019 was het MOS bestuur aanwezig bij de kerstactie van Meervandaag 
en Ruggesteun in Beukeloord. Er werd een donatie ter waarde van euro 75,35 overhandigd. 
 
Het MOS bestuur was 6 januari 2020 aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Meerssen. 
 
Op 9 maart werd door MOS een workshop georganiseerd met als titel Samen leren. Deze 
vond op advies van enkele leden plaats in Geulle, bij het Wapen van Geulle. De workshop 
was bedoeld voor leden en de particuliere initiatieven. Het werd een goed bezochte en 
leerzame workshop.  
 
Zaterdag 16 mei zou de Wereldspellenmiddag voor de derde keer in Speeltuin Sint Joseph in 
Meerssen plaatsvinden. Net als in 2019 zou dansschool Reality uit Maastricht een 
dansworkshop geven voor de kinderen. Helaas is vanwege de coronacrisis het evenement 
niet doorgegaan. 
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Ook de MOS Sponsor High Tea die voor de tweede keer georganiseerd zou worden in 
gemeenschapshuis de Stip is vanwege de coronacrisis geannuleerd. 
 
 

Deelnemende Particuliere Initiatieven 
 
Stichting Enfid 
Stichting Faunawatch 
Stichting Friends of Colomaschool 
Stichting Kalai Manram 
Stichting Kinder van Papoea 
Stichting Kinderen van de Zon  
Stichting LOAF 
Stichting Philipa 
Stichting Umbrella of Hope 
Stichting Vluchtelingen Calais 
Stichting Werkgroep Limburg Nicaragua 
Stichting Young Africa Namibia 

 
 
Samenwerking met 
 
Stichting Duurzaam Meerssen, Speeltuin Sint Joseph, Ruggesteun. 

 
 
Publiciteit 
 
We hebben gestaag verder gewerkt aan onze naamsbekendheid. Naast bovengenoemde 
activiteiten, waaromheen steeds publiciteit plaatsvond in de lokale media, is regelmatig 
gepubliceerd op Facebook. Verder was er publiciteit via flyers, publicaties in de Geulbode 
o.a. publicaties over de activiteiten ondernomen door de particuliere initiatieven die in 2019 
subsidie hebben ontvangen: Stichting Philipa, Faunawatch en Stichting Kinderen van 
Papoea. Het subsidiegeld van Stichting Werkgroep Limburg Nicaragua is nog niet besteed in 
verband met de onrustige en gevaarlijke omstandigheden in Nicaragua. Ook werd 
gepubliceerd via de e-nieuwsbrief van de Gemeente en bij MeerVandaag. 
 
 

Website 
 
In 2020 is de website van MOS steeds opnieuw aangepast. Er wordt rekening gehouden met 
de Privacywet en de website is beveiligd. 
 

 

 

mailto:mossecretariaat@gmail.com
http://www.mosmeerssen.nl/

