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JAARVERSLAG IGANGA
VOORWOORD
In dit jaarverslag kijken we terug op de activiteiten van de Stichting Iganga! in 2017. In 2017 wordt Iganga nieuw leven
ingeblazen met een nieuw bestuur. Daarnaast werd met dit nieuwe bestuur een eerste aanzet gemaakt voor een beleids- en
werkplan.

1. NIEUW BESTUUR
Iganga leidde de afgelopen jaren een slapend bestaan. Tijdens de economische crisis enkele jaren geleden was er geen financiële ruimte
bij de Goudappel Groep om bij te dragen aan Iganga. De afgelopen periode hebben we ons met een aantal collega’s beraden over
Iganga: was er bij de medewerkers belangstelling om de schouders onder Iganga te zetten? En was er bij de directie interesse om
Iganga nieuw leven in te blazen en financieel bij te dragen aan Iganga? Beide vragen konden we al snel positief beantwoorden en we
hebben inmiddels de eerste stappen gezet: er zijn nieuwe bestuursleden benoemd en initiatieven afgesproken. Sinds december 2017 is
de nieuwe voorzitter Tjitte Prins, benoemd door de directie van Goudappel Coffeng (bestuurder A) Inmiddels zijn de vroegere
bestuursleden vervangen door nieuwe bestuursleden (bestuurders B); deze zijn benoemd door het bestuur van de Stichting en dit
vastgelegd bij de Kamer van Koophandel.
De bestuursleden van Iganga worden niet betaald voor het vervullen van de bestuursfuncties.

2. BELEID- EN WERKPLAN
Doelstelling Iganga
Iganga heeft de doelstelling van de stichting als volgt uitgewerkt: de Stichting Iganga! draagt bij aan duurzame mobiliteit in
ontwikkelingslanden en projecten die daarmee samenhangen. Dit doet zij vooral door kennisontwikkeling en -overdracht te stimuleren.
In deze doelstelling staan een aantal items centraal:






Duurzame mobiliteit: Iganga heeft als doel een duurzaam, veilig en
robuust transport systeem te bevorderen met een focus op verplaatsingen met de fiets, te voet of met openbaar vervoer. Daarbij sluiten
we ons aan bij de “sustainable transport” doelstellingen van de
Verenigde Naties, omschreven in “UN Mobilizing sustainable transport”
(november 2016). Volgens deze rapportage is duurzame mobiliteit:
veilig, betaalbaar, bereikbaar, efficiënt, veerkrachtig en heeft een lage
milieu impact. De Goudappel Groep heeft juist de nodige
deskundigheid en netwerken op dat gebied en die willen wij inzetten
voor deze doelen.
Ontwikkelingslanden: Iganga focust zich specifiek op problematiek
rondom duurzame mobiliteit in ontwikkelingslanden en dit zoveel
mogelijk met lokale partners. Als definitie voor ‘ontwikkelingsland’
hanteren wij de lijst van het ministerie van BuZa aan:
http://www.dggf.nl/landenlijst.
Kennisoverdracht: Iganga wil graag de deskundigheid en ervaring van
de Goudappel Groep op het gebied van duurzame mobiliteit
overbrengen. In aanvulling op kennisoverdracht is er in de doelstelling
ook aandacht voor kennisontwikkeling.

Beleid- en werkplan
Met het uitwerken van doelstelling van Iganga heeft de Stichting in 2017 de eerste stappen gezet naar de totstandkoming van een
nieuw beleids- en werkplan. Het is de bedoeling dit in 2018 vast te stellen en voor te leggen aan de directie van de Goudappel Groep
ter verkrijging van financiële middelen.

3. PROJECTEN
In 2017 is Iganga druk bezig met de samenstelling van een nieuw bestuur en het opstellen van een beleids- en werkplan. Daarom zijn
gedurende deze periode geen middelen vrijgemaakt om concrete projecten te steunen. Vanaf 2018 wordt dit opgepakt.

4. FINANCIEEL OVERZICHT
Door de heropstart van Iganga in 2017 zijn gedurende dat jaar geen inkomsten ontvangen. Enige uitgaven zijn gemaakt om de
bankrekening in stand te houden (90,46 euro). Op 31 december 2017 stond het banksaldo van de Stichting Iganga! op 5.712,64 euro.

5. PLANNEN VOOR 2018
In de eerste twee kwartalen van 2018 wil het bestuur van Iganga een nieuw beleid- en werkplan vaststellen. Daarmee gaan we op zoek
naar een financiële bijdrage voor de Stichting vanuit de Goudappel Groep. Daarnaast is het de bedoeling om een Iganga website op te
stellen, zodat formeel wordt voldaan aan de eisen voor een ANBI-status.
Als Goudappel Groep besluit de Stichting financieel te ondersteunen gaat Iganga in de twee laatste kwartalen van 2018 aan de slag met
projecten. Daarnaast zal de Stichting een lunchvoordracht houden om medewerkers van Goudappel te informeren over de heropstart
van Iganga, en hen waar mogelijk actief te betrekken bij Iganga projecten.

