Vergadering Maart Projectgroep 2008-I Nicaragua

Maandelijke evaluatievergadering ISOP Nicaragua - maart
Dinsdag 1 april
Moravia, Costa Rica
Aanwezig: Hans, Tim & Sander
Notulist: Sander
1. Opening
Om 19u.
2. Stand van zaken
a) Basisschool
· voortgang lessen prima (feitelijk zijn rekening houdend met Semana Santa ook maar pas 2
lesweken geweest sinds laatste bijeenkomst)
· lesprogramma voor deze week die beide heren vrijaf hebben genomen, zijn bij de docenten
ter uitvoering achtergelaten.
· beide heren bespeuren dat de opstelling v/d docenten tav gym lijkt te veranderen op een
positieve wijze, i.e. er bestaat meer openheid cq. bereidheid te leren op gebied van lo (actief
meedoen tijdens de lessen), en daarnaast lijken de docenten zich er meer van bewust dat de
hulp van buitenaf niet oneindig is – ze zullen zelf de lessen op termijn moeten gaan
overnemen.
· aanpassen afrastering primaria: het idee is zo´n 50 meter extra afrastering te plaatsen, zodat
ballen in principe niet meer lek kunnen gaan. Hier zullen hoogstwsl geen extra kosten aan
verbonden zijn – het materiaal is al aanwezig.
· evt reconstructie kapotte basketbalpaal voorlopig nog geen prioriteit
b) Middelbare school (Instituto)
· voortgang lessen zonder problemen, idem lesprogramma achtergelaten aan docenten (onder
leiding van Gloria)
· constructie veldje (mn voor volleybal, maar evt ook andere sportactiviteiten) aan de
achterkant van het schoolterrein is besproken met de Gem SC, deze is bereid machine te
sturen om het terrein te egaliseren. Daarnaast kan vlgs beide heren het terrein ook prima
worden aangewend voor andere sportactiviteiten, het idee is dan ook naast de volleybal-palen
ook voetbalpalen neer te zetten (zie ook puntje Financiën)
· in het lesprogramma is de laatste 2 weken meer aandacht besteed aan alternatieve spelletjes,
mede omdat er nu meer (zelf gemaakt) afbakeningsmateriaal is.
c) Buitenschoolse activiteiten
· Zaalvoetbal: inmiddels afgesloten dmv finale in Las Azucenas. In grote lijnen is deze
activiteit positief verlopen. De meest geijkte manier om aan deze activiteit een structureel
vervolg te geven, is middels een te vormen sportcomité met vrijwilligers die de overigens niet
bijster ingewikkelde organisatie hiervan in handen nemen. Daarnaast zijn beide heren
vanwege het grote enthousiasme op de primaria van plan eenmalig een toernooi te
organiseren.
· Volleybal: niets veranderd tov de vorige vergadering
· Voetbal: zal eind april/begin mei aanvangen. De reguliere competitie is bedoeld voor
ouderen, en zal ondersteund worden waar nodig, in ieder geval met de materialen die
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inmiddels zijn aangeschaft. Beide heren overwegen een competitie op te zetten voor de
jongeren.
3. Financiën
· Het verblijf in CR is aangegrepen om sportmaterialen te kopen (hier graag aanvullen Tim,
Hans wat jullie precies hebben aangeschaft en voor welke prijs!)
· Volleybalveld Instituto Las Azucenas: inventarisatie gemaakt (ism Gem SC), begroot is als
volgt, op basis van een terrein van 60 bij 30 meter: $ 120,- egalisering terrein; $ 80,- overige
zaken, zoals plaatsen volleybal- en voetbalpalen. Totaal budget wordt dus gerekend op zo´n
$200,· Het overgebleven budget bedraagt, inclusief aanleg volleybalveldje, bedraagt op dit
moment: (graag invullen!)
4. Sportcomité Las Azucenas
· urgent punt, met name omdat het sterk ten goede zal komen van de continuïteit van de
sportactiviteiten in de gemeenschap
· idee: betrekken van jongeren met tijd én gezag, zowel man als vrouw. Daarnaast is het
belangrijk lokale (sport)autoriteiten te laten deelnemen, een ideaal persoon in deze is
Pantallón Caballero, gastvader van Tim.
· valkuilen bij het vormen van een sportcomité zijn vlgs beide heren het feit dat de meest
getalenteerde jongeren de gemeenschap verlaten (kans op groot verloop).
· bedoeling is overgebleven geld achter te laten (mits verantwoord) bij het te vormen
sportcomité van Las Azucenas.
Op basis van deze punten zal de komende maand worden gewerkt aan:
· betrekken van Gem SC bij de vorming v/h comité. De Gem SC zal afspraken moeten maken
met de toekomstige voorzitter van dit comité, mogelijk Pantallón, zodat deze in overleg met
Tim en Hans het comité verder kan gaan vormgeven.
· advies van Sander om nader kennis te maken met het sportcomité van San Carlos om de
sportstructuur van San Carlos beter te leren kennen, alsmede om ideeën op te doen bij het
vormgeven van het sportcomité van Las Azucenas.
· lastig hierbij is echter de beperkte tijd die Tim en Hans hebben elke maandag in San Carlos,
slechts 5 uur om naast contact thuisfront zaken te regelen.
· Niettemin zal zover mogelijk geprobeerd worden kennis te maken met de sportwereld in San
Carlos, en mogelijkerwijs ook in andere gemeenschappen (om evt toekomstige samenwerking
sportcomité´s te stroomlijnen.
5. Wvttk
· Communicatie met Gem SC (Everaldo, Frank): op korte termijn is geen verbetering te
verwachten. Frank en Everaldo hebben ondanks alle goede wil gewoon onvoldoende tijd om
structureel te vergaderen met beide heren. Immers het bezoek op maandag laat onvoldoende
tijd om structureel bij elkaar te komen vanwege afspraken van Everaldo en Frank elders.
Daarnaast is het simpelweg niet de moeite waard om nog een andere dag te gebruiken om
naar San Carlos te gaan. Het vinden van een vast evaluatiemoment tussen Tim/Hans en Gem
is dus erg lastig.
· Daarom de vraag aan de Stedenband hier nader over na zou willen denken. Op termijn lijkt
het ons aanbevelenswaardig dat binnen de Gem SC voor de portefeuille Sport een aparte
persoon wordt aangesteld, tenzij Everaldo/Frank meer tijd kunnen vrijmaken. Zoals gezegd
aan hun betrokkenheid ligt het niet, wel aan de werkdruk op de posten waar ze voor zijn
aangesteld.
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· Vertrekdata van Tim is 27 juli, van Hans 30 juli. Beide heren zullen tot halverwege juni aan
het werk zijn. Hans geeft aan dat hij overweegt langer te willen blijven om een evt nieuwe
groep studenten op te vangen en wegwijs te maken. Hiervoor zou hij dan zijn reisplannen
willen aanpassen (tussen alle reizen door nog een aantal weken in Las Azucenas blijven).
Hans geeft aan dat mocht dit nodig zijn, hij wel zou willen dat de kosten voor het veranderen
van het ticket zouden worden vergoed door ISOP en/of de Stedenband.
· Beide heren zullen in de 3e week van april een nieuwe evaluatievergadering houden. Sander
komt wsl halverwege mei, evt met een afvaardiging van de groep San José en Turrialba.
5. Sluiting
Om 21u.

