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Jaarverslag 2019 
 
Bestuurssamenstelling: Jasmijn Knaapen  voorzitter en penningmeester 
    Ton Cremers   bestuurslid 
    Michel Knaapen  secretaris  
    Mac Kyimba   Oprichter/ coördinator Kicvop Uganda 
         
In het jaar 2019 is het bestuur 12 keer bij elkaar gekomen. Mac  Kyimba is in Oeganda geweest 
om de projecten te bekijken en eventueel aan te sturen. 
Dit heeft geleid tot prachtige plaatselijke acties rond Waste Plastic. Uiteindelijk zijn er 160 vrijwil-
ligers gevonden om te werken aan het project. 
 
In dit jaar zijn de volgende aspecten besproken 
 
1.Meningsverschil tussen vrijwilligster en de gevoerde rechtszaak.  
Afhandeling van het meningsverschil tussen de vrijwilligster en Kicvop.  
In 2019 heeft zij zich in eerste instantie negatief uitgelaten over Kicvop op Facebook. Zij was als 
vrijwilligster via Kicvop Nederland in Kampale Oeganda. 
Dit is uiteindelijk - op aangeven van het bestuur- stop gezet. Echter in 2019 heeft ze via de rechter 
gepoogd in haar gelijk gesteld te worden.  
Zij wenste al haar geld en gederfde rente terugbetaald te krijgen. 
Dit heeft geleid tot een uitspraak van de rechtbank.Enkele kosten zijn aan haar terugbetaald. Ver-
der eisen van haar zijn niet ingewilligd.  
Dankzij de steun van onze juridische adviseurs is de zaak goed afgehandeld. De inzet en adviezen 
van de advocaten waren pro deo.  
 
2.Bus 
Deze busvoorziening werkt als gewenst. Mensen maken er goed gebruik van. Onderhoudskosten 
kunnen gelukkig betaald worden. Kinderen en vrouwen met HIV kunnen verzorging krijgen in het 
ziekenhuis. (ook behandeling en medicatie) De gemeente Lanaken heeft hiervoor €1500 overge-
maakt. Gaande het jaar 2019 is het contact met deze gemeente beëindigd.  
 
3.Project Waste Plastic  
Mac Kyimba heeft ter plaatse in Oeganda het project gestart en kan met een zeer goed gevoel 
spreken over dit project. Interesse vanuit verschillende stadsdelen waren enorm. De pers - inclu-
sief radio en TV - hebben goed aandacht gegeven aan de vrijwilligers wervingsbijeenkomsten. 
Uiteindelijk heeft Kicvop -middels sponsoren - geld kunnen verkrijgen om het materiaal voor Waste 
Plastic te kunnen leveren.( 20 kruiwagens, met gereedschapswetten) Daarnaast zijn er afspraken 
over het gebruik van deze kruiwagens, zijn er plaatselijke leiders aangewezen. 
 
4. Vrijwilligers 
Twee vrijwilligers hebben een pub quiz opgezet die jammer genoeg niet is doorgegaan.  
Aan het eind van het jaar zijn deze vrijwilligers gestopt. 
De juridisch adviseur heeft duidelijk gemaakt niet te gaan voor een bestuursfunctie. Zij blijft wel be-
reid voor het geven van advies indien dit noodzakelijk is.  
 
5.Sponsoren 
Dit blijft vragen voor doorlopende acties van Kicvop. Het is niet gemakkelijk en nodigt uit om elkaar 
te motiveren. Het bestuur blijft op zoek naar uitbreiding van actieve vrijwilligers en eventueel be-
stuurder. 
 
Algemeen 
Mac Kyimba heeft een lezing gegeven aan de Universiteit Maastricht. Dit is succesvol ontvangen 
door de aanwezigen. Met name de informatie die Mac heeft kunnen aangeven over NOG werk in 
Oeganda. 
De rechtszaak heeft heel wat vergadertijd opgeëist en is door het bestuur als spannend ervaren.  
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Het bestuur heeft hier wel van geleerd, hoe in de toekomst om te gaan met mensen, die zich als 
vrijwilliger voor Kicvop in Oeganda aanbieden. 
 
Prachtig om te zien hoe een project als Waste Plastic effect heeft op de plaatselijke bevolking die 
bewuster wordt van het verband van afval en gezondheid voor kinderen, en volwassenen.  
Het blijft wel een uitdaging om sponsorgeld binnen te halen. Dit is niet altijd eenvoudig en vraagt 
doorzettingsvermogen en het kunnen aangaan van belangrijke contacten zoals met Wilde Ganzen. 
 
Financieel jaarverslag 
  
Het financieel jaar begon met een balans van 1894,10 op de rekening. De totale inkomsten van 
het jaar bedragen € 11.442,27.  
Inkomsten van dit jaar kwamen grotendeels ook weer van de sponsoring van kinderen en de vrien-
den van Kicvop. Grote donaties kwamen van Stichting Haëlla, Stichting Paulien en grote particu-
liere donateurs uit Israël. Dit allemaal in het teken van het afval project.  
Stichting Songzel deed een grote donatie ter sponsoring van een opleiding van Saphina, het ge-
hele bedrag van 1775 euro werd volledig aan Kicvop Uganda gedoneerd. Zij hebben dit volledig 
gebruikt om het schooljaar voor Saphina te betalen.  
Er werd 11412 euro uitgegeven. In totaal werd er een donatie van 3750 euro gedaan voor het afval 
project in Uganda. Er ging ook nog eens 634 euro naar Uganda om de “health care van” te onder-
houden en te voorzien van benzine. Dit werd mogelijk gemaakt door donatie uit Israël. 3434 ging 
naar de gesponsorde kinderen. De manager van KICVOP Uganda konden we ook weer een jaar 
betalen. We hebben ook na 1 jaar haar inkomen iets verhoogd van 70 naar 95 euro per maand. In 
2019 werd er ook gestart met een jaarlijkse einde van het jaar beloning voor Ismail Mugasira. Hij 
werkte al jaren op vrijwillige basis en Mac Kiyimba deed een aanvraag of hij een keer per jaar een 
vergoeding kon ontvangen. Dit werd gehonoreerd en hij ontvangt nu jaarlijks 100 euro aan het eind 
van het jaar.  
De administratieve kosten zijn ook dit jaar weer onder ons streefpercentage. Dit jaar bedragen 
deze uitgaven 3,4 % van de inkomsten. Wanneer we de extra kosten voor Dhr Mugasira en de ma-
nager in acht nemen komen we op een percentage van 13% uit. 
 
 


