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Bestuur
Zaken

Het bestuur heeft dit jaar enkele wijzigingen ondergaan: Klaas
Bruijn is afgetreden als voorzitter maar blijft in het bestuur, Jos
Jansen is toegetreden. Er is nog geen beslissing genomen over
de voorzittersfunctie.
Het bestuur bestaat nu uit:
Voorzitter: vacant
Secretaris: Paulien Mul-Bode
Penningmeester: Annelies de Groot-Nieuwenweg
Overige leden: Klaas en Joke Bruijn, Job van den Elsen en Jos
Jansen.
In verband met de coronamaatregelen zijn er dit jaar geen
bestuursleden naar het IOP gereisd.
Het bestuur heeft 5 maal via skype vergaderd, een vergadering
werd geheel gewijd aan het opzetten van een coronanoodfonds.
Het contact met IOP Tanzania verloopt normaal, voornamelijk
via e-mail en Whatsapp. Wel hebben we als outside-committees
Germany, Italië, Nederland en Denemarken (“DING”) onze
correspondentie naar Tanzania gebundeld. Zeer tot aller
tevredenheid.
Doorgegaan met het werven van donateurs voor minimaal € 20,per jaar.
Doorgegaan met het werven van adverteerders voor € 10,(halve pagina) en € 20,- (hele pagina) per jaar.
Vier maal de IOP-NL nieuwsbrief uitgebracht en 10 maal de
Tanzaniaanse nieuwsbrief doorgestuurd.
Enkele malen per mail activiteiten bij sponsors gemeld, onder
andere een oproep gedaan voor het corona-noodfonds en aan
het einde van het jaar over de “Club van 1000”
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 juni is er een container vol kleding naar Tanzania gestuurd,
welke begin september veilig bij het IOP aankwam. Inmiddels
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zijn we weer begonnen met het vullen van een volgende
container.
Eind 2019 hadden we 83 sponsors en 6 life sponsors en een
kleine wachtlijst.
Eind 2020 hebben we 79 school sponsors en 6 life sponsors.
In verband met de duurdere scholen moeten we meer dan 1
sponsor op een kind zetten.
In verband met de corona-maatregelen, welke o.a.
evenementen geheel verboden konden onze normale PRactiviteiten niet plaatsvinden. Wel hebben we tweemaal een
artikel in Het Kompas kunnen laten plaatsen.
Voortzetting statiegeldactie in 2 winkels.
Zes maal een rommelverkoop aan de Boonsweg.
Inzameling cartridges en oude mobieltjes.
Inzamelen oude pennen.
Inzamelen bier- en limonadeblikjes.
“Sponsor kliks” en “Kopen voor je club” actie via de website.
Het contact met Vrijwillig Wereldwijd verliep dit jaar
voornamelijk telefonisch.
De geplande jongerenreis in augustus kon niet doorgaan.

