Jaarverslag 2013 Stichting Agensea
Foundation for Socio-Economic Advancement
HET BESTUUR
Met ingang van augustus 2013 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
 Sylvia Karlsson-Vinkhuyzen -- voorzitter
 Shahlala Amirsarvari
-- secretaris
 Frans Goossens
-- penningmeester
Femke Broeren en Frank Dignum worden bedankt voor hun inzet. Shahlala Amirsarvari is per
augustus 2013 benoemd en heeft daarbij de taken en functie van Femke Broeren
overgenomen. De vacature voor de plaats van Frank Dignum is nog open. De vacature is in
de loop van 2013 aangepast na een suggestie daartoe van OSED.
VERGADERINGEN
Het bestuur van Agensea heeft in totaal negen vergaderingen verspreid over het jaar
gehouden, waaronder de jaarvergadering. Daarnaast is er overleg geweest met de Nationale
Geestelijke Raad van de Bahá’ís van Nederland.
 24 januari
 9 februari (Jaarvergadering)
 10 maart
 7 mei
 9 juni
 11 augustus
 19 september
 5 december
 8 december (inclusief overleg Nationale Geestelijke Raad)
ACTIVITEITEN
Op basis van het actieplan voor 2013 zijn de volgende zaken gerealiseerd:
- Communicatie:
o De Engelse vertaling van de website is gerealiseerd.
o Visitekaartjes zijn door alle bestuursleden in gebruik genomen.
- Profileringacties:
o Er is een oriënterende vergadering tot stand gekomen met de directeur van
Conferentieoord De Poort Ben Wollters, om te kijken welke mogelijkheden zij
als conferenceoord een bijdrage kunnen leveren aan Agensea promotie
activiteiten. Ben Wollters heft in December 2013 een bijeenkomst
georganizeerd met TV productie maatschappij en een media team om
mogelijke promotie materialen te ontwikkelen. Het eerste bijeenkomst was
een succesvolle samenkomst waarin veel al kennis is vergaard over media en
et uiteenzetten van deze stributen om meer bekendheid te krijgen. In
samenspraak zijn er vervolgafspraken gemaakt voor in 2014.

-

-

o Tijdens de Winterdagen 2013 in Conferentieoord De Poort is een workshop
gehouden om meer bekendheid te geven aan Agensea, Bayan, de visie op
ontwikkelingssamenwerking in het algemeen, en de mogelijkheden om
fondsen te werven voor Bayan. Er waren 15 deelnemers waaronder 2
bestuursleden van Agensea.
Projecten:
o Sinds 2012 ligt het verzoek van Office of Social and Economic Development in
(OSED) in Haifa om Agensea werkzaamheden te richten op SAT projecten van
Bayan in Honduras.
o Contact momenten met Bayan zijn langzaam maar zeker in opbouw. Een
eendaagsseminar georganiseerd door Agensea waaronder een presentatie van
Mw. Ineke Gijsbjers, uit Engeland, met veel ervaring en kennis over Bayan
educatieprojecten, zij heeft tevens ook deelgenomen aan het evaluatieteam
na vier jaar overheid ondersteuning. Er is nog altijd behoefte aan meer
informatie over de Bayan projecten. De website van Bayan levert veel
informatie op maar sommige informatie is nog altijd in het Spaans wat niet
altijd even snel vertaald kan worden. Hiervoor is er een Spaansprekende
vrijwilliger aangenomen om deze teksten voor Agensea te vertalen.
o Bayan heeft in de afgelopen jaar veel film, video en foto materialen
toegestuurd dat ter ondersteuning gebruikt kan worden om het publiek in
Nederland een beeld te geven van de activiteiten die plaats vinden.
o Daarnaast is er een Skype vergadering geweest met de directeur van Bayan
waarin de stand van zaken en voortgang van activiteiten zijn besproken. Ook
is er veel aandachte gegeven aan de behoefte en minder goed ontwikkelde
gebieden waar Bayan mee kampt.
o Er is in 2013 € 7000 aan Bayan overgemaakt.
o Voor het in kaart brengen van fondsen die aangeschreven kunnen worden zal
wellicht gebruik worden gemaakt van een stagiaire.
Algemeen:
o Agensea heeft gewerkt aan het ontwikkelen van studie- en workshopmateriaal
over de bahá’í-benadering voor sociaal-economische ontwikkeling en hoe dit
invloed heeft op de projecten om dit onder de aandacht te kunnen brengen
van een groter publiek.
o Een visiedocument voor Agensea dat richting geeft aan de manier van werken
met donors aan de ene kant en met projecten aan de andere kant is nog in
ontwikkeling.

