Stichting Lilato Foundation

Notulen
Datum: zaterdag 17 maart 2018 te Amsterdam
Aanwezig: Anne Smudde (AS), voorzitter
Vincent Oudenes (VO), penningmeester
Judith Nolthenius (JN), secretaris

1. Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter om 9.45 uur.
2. Notulen vorige keer
De notulen zijn goedgekeurd
3. Stand van zaken in Zambia
In Zambia is er weinig veranderd. Het huis is nog steeds niet aangesloten op het stroomnet. Hulp
van Cathy of Social Welfare zal extra kosten met zich meebrengen. Dit heeft te maken met dat
Bob de aansluiting privé wil houden in plaats van zakelijk. Daarna kan het altijd omgezet worden
naar zakelijk. Zakelijk aanvragen is duurder. Als optie wordt geopperd een generator voor het
oppompen van water en waka waka voor licht s’avonds. AS zal informeren naar de
mogelijkheden e.d. Zij dacht dat een generator zo om en nabij de € 200,00 ligt aan kosten.
Er zijn ook sloten gekocht om dat de criminaliteit nu toeneemt.
Africa Strong wilt graag geld inzamelen voor het interieur van het huis. Hier willen wij als
stichting verre van blijven. Wij zijn van mening dat de gebruiker van het huis hiervoor zorg moet
dragen. AS heeft Africa Strong nu in contact gebracht met Cathy hierover als Zambia Lilato.
Idee is wanneer het huis af is het kleine huis waar de caretaker nu woont om te bouwen tot
kippenren. Hier kan door ons de eerste lading kuikentjes in groot gebracht worden. Verdere
onderhoud is dan voor de caretaker/Social Welfare om in onderhoud en eten te voorzien.
Verder is de contactpersoon van Social Welfare overleden, Mister Kawana. Nieuwe
contactpersoon is mevrouw Olipa. Zij moet een document schrijven over Cathy voor het
oprichten van Lilato Zambia. In Zambia worden de regels strenger. AS gaat erop hameren dat dit
wel gedaan moet worden ook in het belang van het huis en inrichting van het huis. Daarom dit
ook vermeld in het overdrachtsdocument.
4. Jaarrekening
VO vraagt AS nogmaals de bestanden toe te zenden. Ook is de vraag of de verklaring die VO
afgeeft over de jaarrekening rechtsgeldig is. VO geeft een samenstelverklaring af. Een
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accountant geeft een goedkeuringsverklaring af. Uit regelgeving blijkt dat de
goedkeuringsverklaring niet verplicht is. Een samenstelverklaring is dus voldoende.
5. Beleidsplan
Het plan was al een tijdje niet bijgewerkt. Dit is nu gebeurd door AS. Het plan is in de
vergadering besproken en goedgekeurd.
6. Overdrachtsdocument voor Social Welfare
Zoals bij punt 3 al aangegeven ook Lilato Zambia benoemen in het document.
Geen geld vragen aan mensen voor bezoek huis/straatkinderen. Er wordt van Lilato Nederland
reeds hulp geboden. Hiervoor wordt ook geen geld gevraagd aan Social Welfare. Om echter
onnodig bezoek te voorkomen willen we wel toezeggen dat mensen (donateurs) die het project
willen bezoeken een brief meekrijgen van onze stichting waaruit blijkt dat zij mee hebben
betaald aan het ontstaan van het huis
Ook het Engels is te straattaal. JN zal aan DN vragen of hij dit tekstueel wil bekijken/aanpassen.
Indien geen tijd dan zal Mara hiervoor worden benaderd.
7. Visitekaartjes
Mara heeft het ontzettend druk. AS en JN zullen kijken naar de mogelijkheden van vistaprint
voor visitekaartjes.
8. Inzamelacties (speler AZ)
De AZ-speler zit nu in het Nederlands Elftal. Er is nog geen actie ondernomen. AS en VO hebben
geen idee hoe hem te benaderen. Beiden gaan binnenkort op reis. Zij zullen hierover nadenken
tijdens de vlucht in het vliegtuig.
JN door een vriendin benaderd om sierraden te verkopen. De materiaalkosten wil zij hiervoor
terughebben maar de winst mag Lilato houden. Dit voorstel tijdens de vergadering besproken.
Het idee is goed. Echter geen raakvlakken met de stichting. Het gebruikte materiaal niet uit
Zambia en de gevraagde prijs is erg hoog. Twijfel of het wel verkoopt en of mensen dan niet
liever het hele bedrag willen doneren. JN zal dit terugkoppelen en haar adviseren dit zelfstandig
op te pakken. Natuurlijk zal Lilato reclame maken voor dit initiatief via Facebook wanneer zij een
link deelt via facebook.
De man van Chris, David is fotograaf. Heeft voor het project van Tammy een fotoboek gemaakt
en biedt deze te koop aan. De opbrengst gaat naar het project van Tammy. Hij wil dit ook voor
ons project doen. Mw. Olipa zal daar zeer waarschijnlijk niet aan meewerken. Dit i.v.m. de
privacy van de straatkinderen en ter bescherming van commerciële uitbuiting. AS gaat kijken wat
hiervoor de mogelijkheden zijn
9. Periodieke schenking
Vincent heeft formulieren en vraagt deze op de website te plaatsen. AS gaat dit regelen.
10. WVVTTK
Er zijn geen onderwerpen die nog ter tafel komen.
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11. Datum plannen en Sluiting vergadering
De nieuwe vergaderdatum wordt gezet op zondag 27 mei 2018 om 10.00 uur in Heerhugowaard.
De vergadering sluit om 11.05uur.

Internet: www.lilato.com
Rekeningnummer: NL48 INGB 0006 3134 68
Info: info@lilato.com
KVK-nummer: 59286148

