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Beste leden en sympathisanten van De Brug, 

 

De jaarlijkse Brugavond kan dit jaar in verband met corona helaas niet 
doorgaan. 

 

Dat betekent dat we ook geen jaarvergadering 2020 kunnen houden. We hebben 
geprobeerd deze nog in oktober te laten plaatsvinden, maar dat is helaas niet gelukt. In 

verband met corona kunnen we niet in het gebouw van ABN AMRO Verzekeringen 
terecht.  

 

Omdat we toch een aantal formele besluiten moeten nemen willen we dit schriftelijk 
doen. Daarnaast leggen we jullie een aantal zaken voor waar we graag de mening van 

de leden over willen horen.  

 
Dat doen we als volgt. Hieronder geven we de agendapunten met onze aanbeveling aan. 

Jullie kunnen hier dan via een e-mail aan jan.fien@kpnplanet.nl op reageren voor 

30 november. Begin december komen we met een e-mail bericht waarin we de besluiten 
samenvatten op basis van de ontvangen reacties. Van de leden waarvan we geen reactie 

ontvangen, nemen we aan dat ze akkoord gaan met onze aanbeveling. 

 
Onze agendapunten zijn: 

• De notulen van de vorige jaarvergadering (11 april 2019) staan op de website. 
Het verzoek is om deze notulen goed te keuren. 

• Het jaarverslag over 2019 is goedgekeurd door het bestuur en de accountant. We 

leggen het nu ter goedkeuring voor aan de leden. 
• De kascommissie heeft haar jaarlijkse controle uitgevoerd en heeft geen 

onregelmatigheden geconstateerd. Het verslag van haar bevindingen staat op de 

website. Het verzoek is om in te stemmen met de aanbeveling van de commissie 
voor het verlenen van decharge aan het bestuur. 

• In 2019 hebben we een viertal projecten gedaan in India en Peru. In 2020 

hebben we tot op heden eveneens een viertal projecten gedaan, waarvan twee te 
maken hebben met noodhulp in verband met corona. Zie voor meer informatie de 

nieuwsbrieven van 2019 en 2020. We hopen dat jullie met de uitgevoerde 
projecten kunnen instemmen. 

• Drie van de vijf bestuursleden (Tiem van Dalfsen, Jan Fien en Ron Mannen) zijn 

aftredend. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld. Andere kandidaten zijn welkom, 
zij kunnen zich voor 30 november bij ons melden.  

• De kascommissie bestaat uit Wim Beekhuis en Wim van Dalfsen. De termijn van 

Wim Beekhuis loopt af. Hans Fien is bereid om Wim Beekhuis op te volgen, 
hopelijk is eenieder het hier mee eens. 

• Het bestuur stelt voor om te stoppen met het CBF-keurmerk. Gebleken is dat de 

toegevoegde waarde van het keurmerk zeer beperkt is. We hadden ooit gehoopt 
dat, vanwege het keurmerk, nieuwe leden zich via de website zouden aanmelden. 

In werkelijkheid is dat amper het geval geweest en al jaren zelfs helemaal niet 
meer. Het regelmatig vernieuwen van het keurmerk kost bovendien steeds meer 

tijd omdat het CBF iedere keer met meer vragen komt. Zonder keurmerk hebben 

we ook geen verklaring van de accountant nodig. De kosten van het keurmerk 
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(inclusief accountantskosten) zijn jaarlijks circa € 1.250. Dat levert dus een 

behoorlijke kostenbesparing op.  

• Het huidige beleidsplan loopt dit jaar af. We stellen voor om dit met twee jaar te 
verlengen. Deze periode willen we als bestuur benutten om alle uitgangspunten 

nog eens tegen het licht te houden en onderzoek te doen naar het (deels) anders 

inzetten van onze financiële middelen, bijv. door deelname in instellingen als 
Lendahand of Oikocredit. 

• De inkomsten, die we niet direct aan projecten kunnen besteden, staan sinds jaar 
en dag op een spaarrekening. Zoals bekend is de rente op spaarrekeningen nihil. 

We willen die reserve gedeeltelijk beleggen in een fonds dat zeer nauw aansluit 

bij de doelstellingen van De Brug en dat ook weer snel liquide te maken is. We 
denken hierbij aan bijv. het ASN Novib Microkredietfonds. 

 

Alle documenten zijn te vinden op www.de-brug.org onder het tabblad ‘Documenten’. 
 

Wij hopen van u te horen. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Tiem, Wim, Ron, Allard en Jan 
 

 
Koopt u weleens spullen via internet. Doe dat dan via deze link van SponsorKliks. Voor 
elk product dat u koopt via een website die hierbij is aangesloten krijgt De Brug een 

deel. Het kost u verder niets en het levert De Brug geld op. Doen dus.  


