
 
 

Jaarverslag van het jaar 2018 van de stichting Mondiaalten 
 
Vooraf: het jaar 2018 werd voor een belangrijk deel ingenomen door de voorbereidingen van de 
Wereldmarkt in het centrum van Aalten op 9 juni 2018. Het bestuur vergaderde 8 keer in het 
Parochiecentrum aan de Dijkstraat.  
Subsidies: ook dit jaar werden aanvragen voor projectsubsidies ingediend. De commissie 
beoordeelde de aanvragen en adviseerde het bestuur. In alle gevallen werd de subsidie toegekend. 
Lombok: In dit jaar werden wij opgeschrikt door de hevige aardbeving op Lobok, waar Harapan Baru 
Aalten Nederland actief is. Besloten werd om een donatie te geven om de hulpverlening door 
Harapan Baru te ondersteunen. Ook via facebook berichtte Mondiaalten over de toegekende 
subsidies en over de aardbeving.  
Website: De website van de Stichting werd vernieuwd met inzet van Leo Postma en Gerrit Bussink. 
Ook de consequenties voor de privacy wetgeving werden in kaart gebracht en vastgelegd.   
Jubileum: Op 15 februari 2018 vierde de Stichting Pan de Vida het 12 ½ jarig jubileum in Veenendaal. 
Het bestuur van Mondiaalten was met een vertegenwoordiging aanwezig. 
De Wereldmarkt onder het motto ‘Aalten in de wereld, de wereld in Aalten’ op 9 juni 2018 was een 
succes. Het prachtige weer werkte mee en mede door de grote inzet van de bestuursleden, 
waaronder assistente Sharona Otten, konden wij terugzien op een prachtige dag. !6 organisaties 
namen deel. Bovendien waren er weer de hapjesmakers met proeverijen uit verre oorden. Zo kon 
ook een aantal nieuwe Aaltenaren zich presenteren. Een viertal dans en muziekgroepen verhoogden 
de sfeer op deze dag. Het bedrijf JUMBO sponsorde met broodjes en drinken voor de standhouders. 
De Wereldmarkt was opgezet met ondersteuning van het SAP. T.a.v. de veiligheidsmaatregelen 
waren er complicaties over de exacte voorschriften, ondanks de inspanningen van Mondiaalten. De 
instanties werkten traag.  
Bestuurssamenstelling in 2018 en de jaarstukken 2017: In dit jaar nam het bestuur afscheid van de 
dames Anneke Mennink en Olga Versluis. Als nieuw bestuurslid trad toe mevr. Diny Griffioen. De 
noodzaak van aanvullingen in het bestuur is groot. De penningmeester werd gedechargeerd voor het  
gevoerde beleid over het jaar 2017. Ook sprak de vergadering zijn dank uit naar het vele werk dat hij 
verrichtte, want naast de financiën van de stichting  had hij de zorg voor de uitvoering van het 
beheer door Mondiaalten van het fonds IECTA ( Instituto para el estudio de la Cultura y Tecnología 
andina) in Chili. Ook de donateurs werden opnieuw aangeschreven, na enige opschoning van de lijst. 
Vooruitblik: Vooruitgeblikt werd naar het viering van de bevrijding in het jaar 2020. De gemeente 
Aalten is voornemens avonden te organiseren om organisaties de gelegenheid te geven zich aan te 
sluiten bij het thema: ‘Samen vrijheid vieren’. In de decembervergadering werd besloten aanwezig 
te zijn bij de eerste avond in januari 2019. Mondiaalten denkt in eerste instantie aan het organiseren 
van de wereldmarkt 2020 op de grens in de grensplaats Dinxperlo in de gemeente Aalten.  
Projecthouders: Tenslotte werd besloten om in 2019 alle projecthouders weer uit te nodigen voor 
een inspirerende avond om: 1. Ervaringen te kunnen uitwisselen. 2. Een uiteenzetting van de 
procedure voor een projectsubsidie vanuit Mondiaalten. 
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