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Verslag van vergadering, woensdag 20 januari 2016 in de vergaderkamer van Mondial Movers te 

Alblasserdam. 

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

Als gast: Sheila Kloppert 

Afwezigen met kennisgeving: geen 

1. Opening  

Tom opent de bijeenkomst met een woord van welkom. We zitten in het nieuwe jaar, dus iedereen een 

gelukkig nieuwjaar gewenst. Douwe heeft gebak meegenomen, omdat door zijn toedoen, de geplande 

vergadering van 6 januari niet door kon gaan. Tom heeft Sheila gevraagd vandaag aanwezig te zijn omdat 

Douwe en Yvonne nog geen kennis met haar gemaakt hebben en omdat Sheila, als de “eigen medewerker” 

van De Verhuisfamilie natuurlijk nauw betrokken is met het Bestuur bespreekt. Op de vraag of iemand 

bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van Sheila wordt negatief gereageerd. Sheila is welkom. 

 

2. Vaststellen Agenda  

Er worden geen wijzigingen voorgesteld 

 

3. Notulen van 23 september 2015 

Tom heeft de notulen opgesteld en zal ook vandaag weer als notulist optreden. Er worden geen opmerkingen 

geplaatst en Tom krijgt toestemming om de goedgekeurde notulen te plaatsen op de website. 

 

4. Taakverdeling binnen het Bestuur, benoeming van voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Tom geeft dat het zaak is dat de functies binnen het bestuur officieel verdeeld worden, het is te gek dat Tom 

eigenlijk alle functies waarneemt.  Douwe stelt voor dat Yvonne op gaat treden als voorzitter, dit omdat Tom 

erg betrokken is, zowel als oprichter als als directeur van Mondial Movers. Yvonne stelt de functie niet te 

ambiëren en Tom doet het naar haar mening best goed. Tom antwoord dat het binnen Mondial Movers geen 

probleem is dat hij voorzitter is van De Verhuisfamilie, maar hij kan zich voorstellen dat er, als de 

samenwerking met brancheorganisatie OEV goed van de grond komt, de overige verhuizers liever een 

onafhankelijker kandidaat in die functie zien. Er is dan ook geen sprake van dat Tom de functie claimt. Douwe 

stelt voor dat Tom optreedt als waarnemend voorzitter. Yvonne vult aan dat er gezocht moet worden naar 

een boegbeeld die in de functie benoemd kan worden. Douwe denkt dan aan iemand binnen het netwerk van 

goede doelen of het bedrijfsleven. Elly heeft binnen haar netwerk wellicht wel wat ideeën. 

Tom stelt vast dat hij de functie van waarnemend voorzitter gaat invullen, maar de overige functies moeten 

ook nog ingevuld worden. Na enig overleg aanvaard Douwe de functie van secretaris en Elly die van 

penningmeester. Yvonne geeft aan Elly in die functie te willen ondersteunen. 

 

5.Stand van zaken 

Algemeen 

De komst van Sheila is een kans om uit de vicieuze cirkel te komen, van te weinig aandacht, te weinig 

inkomsten. Yvonne is er van overtuigd dat het een doorbraak is die de kans op uitrol; enorm vergroot. Elly 

spreekt van een nieuw businessmodel. Tom geeft aan dat Sheila inmiddels de opdracht heeft begrepen en dat 

ze de ervaring heeft om er iets moois van te maken. Haar komst is zowel voor haarzelf als de Verhuisfamilie 

van grote betekenis. Yvonne beaamt dat de Meesterbeurs een mooi initiatief is. 

Douwe zegt toe zijn kennis op het gebied van het werven van vrijwilligers te willen delen met Sheila. 

Operationeel 

Tom benadrukt dat het wachten nu is op de eerste opdrachten die Sheila kan oppakken. 

Elly benadrukt dat er echt sprake is van een gebeurtenis omdat de positionering van De Verhuisfamilie anders 

wordt door het loskomen van Mondial Movers. Yvonne heeft contact gehad met de Stichting Doen en ziet nu 

wel kansen voor een aanvraag voor ondersteuning. Elly zal de eerder ingediende aanvraag aan Yvonne 
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doorsturen, inclusief de gepresenteerde begrotingen. Yvonne en Elly geven aan zich gezamenlijk in te gaan 

zetten voor de fondsenwerving. Elly meldt onder de indruk te zijn van het boek van professor Jan Jonker, 

waarin nieuwe businessmodellen worden voorzien. Ze heeft via via wel contact met Jan Jonker en hij kan 

wellicht voor nieuwe contacten zorgen. 

Yvonne vraagt zich af of studenten geen crowdfunding actie willen organiseren. 

Tom stelt dat we wel de ideologie van De Verhuisfamilie moeten bewaken. Het gaat er om dat vrijwilligers de 

familie vormen en dat de vrijwilligers hiertoe in staat zijn omdat ze professionele ondersteund worden door 

de verhuizers. 

Elly benadrukt dat Jan Jonker de immateriële waarde van business kan vaststellen en het zou mooi zijn als hij 

dat ook voor De Verhuisfamilie kan doen. Elly gaat morgen Geanne van Arkel (mvo-manager bij Interface) 

contacteren, die De Verhuisfamilie kan voorleggen aan Jan Jonker. 

Financieel 

Tom heeft kopieën gemaakt van de banktransacties en iedereen krijgt een exemplaar. Yvonne vraagt naar de 

huidige banksaldi. De spaarrekening sluit met een bedrag van € 5,53 en de r/c op € 823,45.  Nog onderweg is 

de nieuwe toelage van Mondial Movers, maar er moet ook nog een verhuisnota van € 500,00 betaald worden. 

De Meesterbeurs (€ 900,00) is wel al betaald. Het Bestuur sluit hiermee het boekjaar af. 

 

6. Stand van zaken Fondsen 

Yvonne heeft contact gehad met de Start Foundation, maar die doen alleen productiemodellen van Social 

Enterprises. Dus die zaken waarbij ze eventueel ook medewerkers kunnen leveren. Het Ministerie verwijst 

naar de Bijzondere Bijstand als tovermiddel, dus dat geeft ook geen oplossing.  

Met de Stichting Doen heeft ze nu contact en dat voelt goed. Verder meldt Yvonne nog het bestaan van de 

Stichting Urgente Noden, maar dat zijn lokaal opererende afdelingen en die zouden wellicht door Sheila 

benaderd kunnen worden als er ter plekke een aanvraag ligt. 

Elly meldt dat ze hernieuwt contact zoekt met het Armoedefonds, dat al eerder € 750,00 geschonken heeft. 

 

7. Stand van zaken Vrijwilligers 

Sheila speelt hierin de hoofdrol en geeft aan dat ze dat goed gaat oppakken als de aanvragen er komen. Ze 

heeft voor zichzelf al inzichtelijk met welke vrijwilligers er in het verleden is samengewerkt.. 

 

8. Stand van zaken Verhuisbedrijven 

Tom meldt dat het wachten nu is  op de OEV. Hij heeft de voorzitter en secretaris uitvoerig op de hoogte 

gebracht over De Verhuisfamilie en zodra het hoofdbestuur van de OEV aangeeft positief te staan tegenover 

De Verhuisfamilie, kan de publiciteitscampagne beginnen en kan Sheila aan de gang om de verhuisbedrijven 

te benaderen. Douwe vraagt of de Mondial Movers Verhuisbedrijven zich kunnen vinden in de samenwerking 

met de OEV? Tom antwoord dat het uitvoerig besproken is, maar dat ook zij zien dat samenwerking in deze 

het beste is voor zowel de Stichting als de verhuisbranche. 

 

9. Uitrol en groei 

Het gaat er nu vooral om dat De Verhuisfamilie op stoom blijft. Sheila is hierin zeer betrokken. Yvonne geeft 

haar mee dat zeer pro-actief op te pakken zodra de OEV het sein groen gegeven heeft. 

Sheila kan zich goed vinden in de haar toebedachte werkzaamheden.  De grote fondsenwerving vindt plaats 

via Elly en Yvonne. Sheila benadrukt dat zij zich dan kan richten op acties rondom een uitgevoerde verhuizing 

of aanvraag.  Het gaat dan om de lokale mogelijkheden om een bijdrage te verkrijgen voor de Stichting. 

 

10. Rondvraag 

Douwe – niets 

Elly – niets 

Sheila – niets 
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Yvonne – niets 

Tom – niets 

 

Tom bedankt alle aanwezigen voor hun inzet en gaat over naar het laatste punt. 

 

8.Volgende bijeenkomst  

Het Bestuur komt bijeen op woensdag 6 april 2016 van 15.30 tot 17.30, weer bij Mondial Movers in 

Alblasserdam. 


