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Notulen 
 

Datum: zondag 12 mei 2019 

Aanwezig: Anne Smudde (AS), voorzitter 

 Judith Nolthenius (JN), secretaris 

 Vincent Oudenes (VO), penningmeester 

 

1. Opening 

De vergadering wordt geopend door de voorzitter om 10.46 uur. 

 

2. Notulen vorige keer 

De notulen zijn goedgekeurd 

 

3. Stand van zaken in Zambia 

• Sander heeft een andere baan bij African Impact. Hij gaat tegenwoordig alle projecten 

langs. Hij is vervangen door Kath. Zij wil het ook regelen voor Lilato zoals dat in het 

verleden gedaan werd door Sander. Zij neemt nu het geld op en het salaris voor Charles 

geeft zij aan Cathy om Charles uit te betalen. 

• Het huis is af op het plafond na. Er ligt een offerte voor omgerekend € 2000,00. Ook is er 

een muurtje om het huis geplaatst om de fundering te beschermen tegen de regen. 

• Het geld dat we van aannemer Bob tegoed hebben daar doet Bob moeilijk over. Wil het 

niet aan Cathy uitbetalen. Het wordt afwachten hoe hij reageert als Anne er weer in 

september is. Eventueel aangifte doen tegen hem. Anne heeft de schuldbekentenis op 

papier. Advies is om deze in te scannen zodat we een kopie achter de hand hebben. 

Intern besluiten we dat we het geld af kunnen schrijven maar dat we Bob wel laten 

zweten. 

• De aannemer die het werk heeft afgemaakt is Arthur. Hij is ons aangeraden door een 

medewerker van Social Welfare. 

• Het is nog steeds wachten op Zesco voor de aansluiting op het stroomnet.  Viavia 

vernomen dat de palen nu wel richting huis komen.  

• Opening van het huis is afhankelijk ook van Social Welfare. Wij zijn van mening dat deze 

geopend kan worden. Menig huishouden daar leeft zonder stroom. De vraag is of Social 

Welfare ook zo erover denkt. Anne geeft aan dat Olipa pas akkoord zal gaan als alles 

geregeld is omdat zij bang is dat het huis onvoltooid blijft. 

Het water kan tenslotte ook opgepompt worden met de generator.  

• Anne heeft daar mensen van een nieuwe organisatie ontmoet. Okadwela. Zij bouwen 

stenen huisjes voor mensen waar hun lemen hutje op instorten staat. Zij willen ook een 

deel meebetalen aan Lilato 

• Toekomst keuze maken voor een tweede huis of in de toekomstopbouw van de 

straatkinderen door een opleidingsmogelijkheid te creëren voor werk. Bijvoorbeeld via 
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Manny van PureSkills leren lassen. In de vorm van een buurthuis waar verschillende 

korte opleidingen gegeven kunnen worden. 

• Ook heeft Manny aangegeven Charles te willen leren lassen. Als hij dit goed oppakt zou 

hij dat weer kunnen leren aan de straatkinderen en blijft hij binding houden met ons 

project. 

• Charles zou dieren zoals kippen, hond e.d. niet vervelend vinden er zou dan wel een hek 

geplaatst moeten worden. Voor Anne de taak om uit te zoek wat het kost om een hek te 

plaatsen rond het terrein. 

• Zambezi Trust bouwt aan de basisschool van Cathy. Zij willen ook het gebouw voor 

middelbaar onderwijs bouwen. Dit zou naast het huis moeten komen. Aangegeven wordt 

om dit wel te doen met een gebruikersovereenkomst. Het gaat toch om lilatogrond. 

 

4. Jaarrekening 

VO heeft de jaarrekening gemaakt in verslagvorm voor de website en in belastingstijl voor de 

officiële zaken zoals de belastingdienst. Hij zal beide mailen zodat JN en AS ze kunnen bekijken. 

Ter plekke wordt besloten om de kosten voor Charles los van het huis te gaan zetten. Dit zal nog 

worden aangepast. 

 

5. Website 

• Anne stelt voor om een andere Host te nemen voor de website. De huidig opereert 

tegenwoordig vanuit Frankrijk. De helpdesk spreekt nauwelijks Engels of Nederlands en 

haar Frans is ook niet om over naar huis te schrijven. Ze vraagt hoe Vincent dit heeft 

geregeld voor zijn website. Hij gaat informeren bij zijn ICT-man wat we het beste kunnen 

doen. 

• Verder wordt er gesproken over .com om dit te wijzigen in .org. De vrouw van VO geeft 

aan dat je ook deze kunt kopen en dan naar één website linken. Ook dit gaat VO 

informeren hoe dit te regelen.  

 

6. Inzamelacties 

• De school waar AS nu zit met de opvang gaat de komende 3 jaar Lilato sponsoren met de 

sponsorloop. De opbrengst de afgelopen jaren zaten zo rond de € 3000,00. 

• VO had het de vorige keer over een loterij. Dit op termijn verder uitzoeken. Dit i.v.m. 

vergunning, notariskosten, aantal te verkopen loten en hoe de prijzen financieren. Ook 

hoe te delen via social media. 

 

7. WVVTTK 

• Het belang van Social Media. Te denken valt aan Linkedin, twitter, facebook maar ook 

Wordplace. AS gaat er weer induiken op advies van de vrouw van VO. 

• Hierbij is het handig als de telefoon van AS meer geheugen heeft. Ze mag nu een oude 

van VO uitproberen. 

• JN heeft een envelop van ING ontvangen voor gezamenlijk goedkeuren van transacties. 

Unaniem wordt besloten dat dit voor ons niet nodig is. 
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• VO heeft kamerbrief gedeeld over Anbi. Het komt er op neer dat er meer controle gaat 

plaatsvinden 

 

8. Datum plannen en Sluiting vergadering 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op zaterdag 7 september 2019 om 11.00 uur. De 

plaats zal in overleg te zijner tijd worden gepland. 

De vergadering wordt gesloten om 12.10 uuruur. 
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