
JAARVERSLAG 2019 
 

Bestuur Het bestuur heeft dit jaar geen wijzigingen ondergaan. 
Het bestuur bestaat nu uit: 
Voorzitter: Klaas Bruijn 
Secretaris: Paulien Mul-Bode 
Penningmeester: Annelies de Groot-Nieuwenweg 
Overige lid: Joke Bruijn-? 
Overig lid: Job van den Elsen 
Dit jaar zijn er geen bestuursleden naar het IOP gereisd. 
Het bestuur heeft 4 maal vergaderd, voornamelijk waren dit 
skype-vergaderingen. 
Eenmaal hebben we via skype vergaderd met IOP Duitsland 
en Italie. 

Bestuur 
Zaken 

Doorgegaan met het werven van donateurs voor minimaal € 
20 per jaar. 
Door gegaan met het werven van adverteerders voor € 10 
(halve pagina) en € 20 (hele pagina) per jaar. 
Vier maal de IOP-NL nieuwsbrief uitgebracht en 8 maal de 
Tanzaniaanse nieuwsbrief doorgestuurd. 
Enkele malen per mail activiteiten bij sponsors gemeld. 
De website www.iopnederland.nl bijgehouden. 
De sponsorkinderen-registratie is in unit4 verwerkt wat een 
duidelijk beeld geeft van hoeveel geld er aan een kind 
besteed wordt en hoeveel er nog te besteden is. 
In verband met de wet op de privacy (A.V.G.) hebben we de 
nodige maatregelen genomen. 
Naar aanleiding van de goede opbrengst van de inhoud van 
de container in Tanzania (welke we in augustus 2018 
verzonden) zijn we weer begonnen een volgende container 
met voornamelijk kleding te vullen. Het ligt in de 
verwachting dat deze medio 2020 verzonden kan worden. 



Sponsoring Eind 2018 hadden we 94 sponsors en  8 life sponsors en een 
kleine wachtlijst. 
Eind 2019 hebben we  97  school sponsors en   7 life 
sponsors en een kleine wachtlijst. 
We hebben  9  donateurs en  4  betalende adverteerders. 

PR Presentatie dmv foto’s/folders op: alle IOP-rommelmarkten,   
En alle braderieën en markten. 

Acties Voortzetting statiegeld actie in 4 winkels. 
Verkoop jam. 
Elf maal een rommelmarkt aan de Boonsweg. 
Kraam op ponymarkt Puttershoek in mei  
Kraam op de paardenmarkt in Numansdorp in juni 
Kraam op de Braderie in Strijen in juni 
Kraam tijdens de feestweek in augustus in ’s-Gravendeel. 
Kraam op kerstmarkt Maximaplein Puttershoek in 
december. 
Inzameling cartridges en oude mobieltjes. 
Inzamelen oude pennen en batterijen. 
Inzamelen bier- en limonadeblikjes 
Sponsorkliks actie via de website 
In Nijkerk en Alphen a/d Rijn zijn diverse acties gehouden 
om geld op te halen voor het project. 

VWW Het contact met Vrijwillig WereldWijd verliep dit jaar 
voornamelijk telefonisch. 
Er ging in augustus weer een jongerenreis – in 
samenwerking met Vrijwillig WereldWijd - naar Tanzania. 
Zij verbleven ruim een week bij het IOP. De groep bestond 
uit 12 jongeren en een begeleider. 
Ook ging er in augustus een jongerengroep vanuit diverse 
kerken in Alphen a/d Rijn voor 14 dagen naar het IOP. Deze 
groep bestond uit 20 Personen. 

 


