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Verslag van vergadering, dinsdag 23 september 2015 in de vergaderkamer van Mondial Movers te 

Alblasserdam. 

Aanwezigen: Elly van Etten, Yvonne Bieshaar, Douwe Boersma, Tom Stuij 

Afwezigen met kennisgeving: geen 

1. Opening  

Tom opent de bijeenkomst met een woord van welkom. Het is een jaar geleden dat Het Bestuur van de 

Verhuisfamilie formeel bij elkaar geweest is. De lange periode is ook een gevolg van het veelvuldige onderlinge 

contact, waardoor de noodzaak niet gevoeld werd om een vergadering te beleggen. Speciaal aan de huidige 

vergadering is het toetreden van Yvonne tot het Bestuur. Welkom! 

 

2. Voorstelronde 

Yvonne stelt zich voor, gevolgd door aansluitend Douwe, Elly en Tom. 

Nu ieders achtergrond gedeeld is kan de bijeenkomst vervolgd worden. 

 

3. Vaststellen Agenda  

Douwe geeft aan extra aandacht te willen schenken aan Doel en Plan van aanpak. 

Elly vraagt zich af hoe de communicatie kan worden verbeterd. 

De onderwerpen zullen worden ingepast, de oorspronkelijke agenda zal waar nodig worden aangepast. 

 

4. Notulen 

De door Elly opgestelde notulen van de vergadering van 14 november 2014 worden door de betrokken 

aanwezigen doorlopen en goedgekeurd. Ze kunnen derhalve op de website worden geplaatst. 

Tom zal deze vergadering optreden als notulist en heeft al wat aantekeningen gemaakt. 

 

5. Doel en PvA 

Tom geeft aan hoe de situatie momenteel is. De doelstelling van de Verhuisfamilie is helemaal duidelijk en 

haar bestaan blijkt ook echt in een behoefte te voorzien. 

Knelpunten zijn het zoeken van vrijwilligers en de zoektocht naar beschikbare fondsen. 

Douwe herkent dat uit z’n periode als kwartiermaker. 

Doel was om dit jaar 240 verhuizingen uit te voeren, maar in de praktijk zullen het er zo’n twintigtal worden. 

 

Yvonne vult aan dat het binnenhalen van fondsen via de hulpvrager best een probleem zal worden/blijven, 

want de hulpvrager heeft alle geld nodig. Er zijn echter wel mogelijkheden binnen gemeenten waarbij de 

hulpvrager een beroep doet op “bijzondere bijstand”. Wellicht kan De Verhuisfamilie de hulpvragers hierop 

attenderen en zo de bijdrage vanuit de hulpvragers wat makkelijker maken. 

Tom vult aan dat de huidige financiering hoofdzakelijk vanuit Mondial Movers en de Mondial Verhuisbedrijven 

komt en daar zijn de grenzen bereikt. 

 

Om de fondsenwerving en het begeleiden/zoeken van de vrijwilligers op een juiste wijze aan te pakken is 

eigenlijk de inzet van een vaste medewerker noodzakelijk. Nu doen Elly en Tom hun best, maar het gaat niet 

lukken. 

 

Yvonne schat in dat er vanuit Gemeente of UWV best iemand te detacheren valt, maar dat die persoon op de 

een of andere manier toch echt betaald zal moeten worden. 

 

Vraag is wie de coördinator gaat financieren. Waarschijnlijk kan de coördinator best op zoek gaan naar z’n 

eigen financiering, maar Yvonne schat in dat de eerste € 20.000 wel beschikbaar moet zijn voordat er iemand 

ingehuurd wordt. 
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Nu is het zo dat uit de kleine bijdragen de verhuisbedrijven betaald worden en dat uit giften en 

overheidssubsidies de coördinator betaald zou moeten worden. Maar fondsen die willen bijdragen aan de 

organisatie zijn tot nu toe nog niet gevonden. 

 

6.Fondsen 

Doel is dus het inzamelen van een eerste € 20.000 ( ongeveer natuurlijk, is ruwe schatting) om de inhuur van 

de coördinator mogelijk te maken. Tom voorziet een probleem, omdat je aan de hulpvragers echt geen € 

500,00 per verhuizing kan vragen. Komt bij dat de bijdrage in de kosten van de verhuizer eigenlijk al alle 

beperkte middelen opslokt. 

 

Het voorstel dat in de vergadering rijpt is toch over te gaan tot De Verhuisfamilie 2.0 

Dit houdt in dat de verhuisbedrijven gevraagd zal worden voortaan hun diensten gratis te verlenen. Vanaf dat 

moment kan de stroom kleine giften worden gespaard om aan het startbedrag voor de coördinator te komen. 

 

Tom geeft aan al in eerder stadium met de verhuisbedrijven bij Mondial Movers en bij de Erkende Verhuizers 

te hebben gesproken over het landelijk uitrollen van de contacten met de verhuisbedrijven. Het opstart doel 

was wel om pas over te gaan naar een samenwerking met de landelijke Erkende Verhuizers als de organisatie 

echt staat. 

 

De aanwezigen scharen zich achter dit voorstel. 

 

7.Taken 

Yvonne gaat op zoek naar financiers en denkt daarbij aan de Ministeries, Aedes, Start Foundation e.d. 

Verder kijkt Yvonne of ze een 50+ vrijwilliger kan vinden om te starten als coördinator. 

 

Tom zal de communicatie met de verhuisbedrijven en de Erkende Verhuizers op zich nemen. 

 

Douwe biedt aan een Plan van Aanpak te maken op basis van versie 2.0. Er moet nu nl een nieuwe 

onderbouwing van kosten en opbrengsten komen en ook moet worden aangegeven hoe e.e.a. gefinancierd 

kan worden. 

 

Elly houdt contact met Present , Moniek en Arjan, om te kijken of Present op de een of andere manier 

behulpzaam kan zijn bij het vinden van financiële ondersteuning. 

 

8.Volgende bijeenkomst 

Het Bestuur komt bijeen op 6 januari 2016 van 13.30 tot 17.00, weer bij Mondial Movers in Alblasserdam. 


