
 

 

Anne Fransen Fonds 

 

Vastgestelde notulen vergadering dinsdag 6 maart 2018 

 

Aanwezig: Marcel Warmerdam (voorzitter), Bart Combée (secretaris), Ellen 

Wesselingh (penningmeester), Salvador Gutierrez Baelemans 

(bestuurslid), Maria Huibers (bestuurslid) en Jet Breukelman 

(notulen) 

Locatie:  Consumentenbond, Den Haag 

 

 

1. Opening vergadering 

Omdat de voorzitter heeft laten weten dat hij iets later is, opent de 

secretaris om 13.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De 

agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Vaststelling notulen 7 maart 2017 

De notulen van de bestuursvergadering van 7 maart 2017 worden 

ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Financieel overzicht en bevindingen Kascontrolecommissie 

De Kascontrolecommissie is op 8 februari 2018 bij elkaar geweest voor de 

controle van de Jaarstukken 2017. 

De Kascontrolecommissie heeft de Jaarrekening 2017 gecontroleerd en in 

orde bevonden. 

De opmerkingen/aanbevelingen van de Kascontrolecommissie zijn inmiddels 

doorgevoerd. De definitieve jaarstukken worden aan de bestuursleden 

gestuurd. 

 

Het bestuur gaat akkoord met het voorstel van de penningmeester om in 

2018 maximaal € 60.000 te verdelen over zes projecten. 

 

4. Vaststelling Bestuursverslag 2017 

Het bestuur stelt het jaarverslag vast en ondertekent het. 

 

5. Formele toekenning projecten budget 2018 

Op 20 december 2017 meldde CI dat zij 44 projectvoorstellen hebben 

ontvangen, waarvan er 21 door hen zijn geselecteerd. Voor de waardering 

van de projecten wordt onderstaande telling gehanteerd: 

4 uitstekend: doen! 

3 goed: komt zeker in aanmerking. 

2 matig: heeft nogal wat kanttekeningen (mondeling toelichten) 

1 onvoldoende: om welke reden dan ook! 

0 slecht, om welke reden dan ook: niet doen! 

Tijdens de vergadering heeft het bestuur deze 20 projecten besproken en 

een cijfer gegeven. In overleg zijn 6 projecten gekozen. 
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Gekozen projecten 

Title/Thematic Area Organisation Country 
of Origin 

Totaalcijfer Amount  
in Euro  

Categorization of randomly 
selected casual restaurants in 
Dhaka city based on food safety 
standards and HACCP 
compliances to protect customers’ 
right of consuming safe food 
through creating mass 
awareness. 
 

VOCTA Bangladesh 18 9.680 

Awareness and Education to the 
Malians against the practice of 
auto medications and 
buying/selling illicit medications 
which complicate pathology and 
create resistance in people. 
 

ASCOMA Mali 16-17 
 

9.857 

Awareness and education on the 
prevelence and dangers caused 
by aflotoxins in food. Due to low 
level of awareness and knowledge 
of the aflotoxin problem and 
notably on consumer health and 
safety, food security and the role 
of policy makers. 
 

CPAG Gambia 16 9.960 

Achieving consumer Justice and 
protection through awareness and 
creation of consumer redress 
channels.  The overall aim would 
be to empower consumers to 
seek redress and thus to become 
active players in consumer 
protection. 

 

CAO Nigeria 14-15 9.960 

Create a virtual conflict resolution 
system for digital consumer 
relations. Create a platform for 
the protection of consumer rights 
based on new technologies and 
digital consumption relationships, 
through the implementation, in 
the form of a prototype, of a 
system that can be replicated in a 
global manner. 
 

Consumidores 
Argentinos 

Argentina 14 10.000 

Campaign for Digital Consumer 
Rights in Nepal: The project will 
be carried on two immediate 
issues. First one: Digital 
Consumer Rights, since most of 
the people are being exploited in 
this sector. Second one: 
Consumer protection on 
commodities- people purchasing 
various commodities are 
maximum in number which 
involves buying basic needs 
material too where the victimized 
consumer requires proper support 
and counselling. 
 

SEWA NEPAL 13-14 9.984 
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Totale uitgaven voor bovengenoemde 6 projecten in 2018: € 59.441. 

 

De verdeling van de projecten over de regio’s is evenwichtig. Het zijn 

allemaal consument-gerelateerde projecten. CI informeert de organisaties 

over de wel en niet gehonoreerde projectaanvragen. 

 

6. Continuïteit van het bestuur (zie rooster van aftreden) 

Marcel Warmerdam geeft aan dat de termijn van Herbert van der Ende, lid 

Kascontrolecommissie, in 2018 afloopt. De termijn van Ellen Wesselingh, 

penningmeester loopt in 2019 af. Salvador Gutierrez Baelemans geeft te 

kennen dat hij dit jaar wil aftreden met als reden dat hij zich minder 

betrokken voelt nu hij geen lid meer is van de Bondsraad. Marcel 

Warmerdam plaatst een oproep op BR voor 

1) Een lid van de Kascontrolecommissie. 

2) Een bestuurslid/penningmeester in spe die in 2019 de taken van Ellen 

Wesselingh overneemt. Na het aftreden van Ellen Wesselingh wordt een 

algemeen bestuurslid geworven. 

 

7. Jaarplanning 2018-2019 

- Bondsraadsvergaderingen op 21 april en 11 november 2018. 

- Eind augustus 2018 start de nieuwe projectronde. 

- Jet Breukelman verstuurt de ‘call for proposal’ via CI. 

- Projectaanvragen moeten vóór eind oktober 2018 bij CI binnen zijn. 

- CI levert de projectvoorstellen aan het Anne Fransen Fonds uiterlijk half 

januari 2019 (high/secondary/not short listed). 

- Toekenning/afwijzing in bestuursvergadering op nader te bepalen datum 

in maart 2019. 

- Administratieve afhandeling (berichtgeving/financiële afwikkeling) 

maart 2019. 

 

8. Planning volgende vergadering 

Een datumvoorstel voor de volgende vergadering wordt per e-mail 

rondgestuurd. In principe zal dit in de tweede week van maart zijn. 

 

9. W.v.t.t.k. 

Marcel Warmerdam informeert bij Els Brenninkmeijer of het mogelijk is om 

iets over de afgeronde projecten in de Consumentengids op te nemen. 

Bart Combée geeft aan dat de hoofdredacteur bepaalt wat interessant is 

voor de lezers, maar misschien is het mogelijk dat hij hier een keer 

aandacht aan besteed in zijn column. 

 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 16.00 

uur de vergadering. 
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Actiepuntenlijst 

 Actiepunt wie wanneer 

1 Eindrapportages opvragen jb doorlopend 

2 Datum bestuursvergadering 2019 jb via e-mail 

3 Projecten in CG mw z.s.m. 

4 Tekst website actualiseren mw is gebeurd 
bc = Bart Combée mw = Marcel Warmerdam  jb = Jet Breukelman 
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    Bijlage 

 

Overzicht van toegekende projecten 

 

 

2017 

Organisatie Land Bedrag in € Evaluatie ontvangen 

ODECU Chili 9.996  

VOICE India 10.000  

CCF Fiji 10.000  

CERS India 10.000  

Tribuna Ecuador 10.000  

SCA Maleisië 8.922  

ADEC Senegal 10.000  

 

2016 

Organisatie Land Bedrag in € Evaluatie ontvangen 

Consumers Forum India 10.000 vervallen 

ASPEC Peru 10.000 ja 

LDCB Benin 9.995 ja 

CCZ Zimbabwe 10.000 ja 

CAP Maleisië 10.000 ja 

YCAP Yemen 10.000 ja 

 

2015 

Organisatie Land Bedrag in € Evaluatie ontvangen 

ADDC-Wadata Niger 9.688 ja 

ANAC Armenië 9.990 ja 

COM Macedonië 10.000 ja 

ADELCO Argentinië 9.180 ja 

CCF Fiji 10.000 ja 

CL Libanon 10.000 ja 

 

2014 

Organisatie Land Bedrag in € Evaluatie ontvangen 

ADELCO Argentinië 9.000 ja 

ASCOMA Mali 9.000 ja 

BSSC Benin 9.000 ja 

LIDECONIC Nicaragua 9.000 ja 

TRIBUNA Ecuador 9.000 ja 

VINASTAS Vietnam 9.000 ja 

 

2013 

Organisatie Land Bedrag in € 

IBON Foundation Philippines 10.000 

ACUSGUA Guatemala 10.000 

VOICE India 10.000 

YCP Yemen 10.000 

REDECOMA Mali 9.771 

YEN Kenya 8.982 

 

 


