
 

 

BESTUURSVERGADERING STICHTING DE VERHUISFAMILIE 

11 januari 2017, 15.00-17.00 uur  

Aanwezig: Yvonne Bieshaar, Rinus de Graaf, Tom Stuij, Douwe Boersma (allen 

bestuur), John van den Berg (verhuis coördinator) 

 
Verslag: 

1. Welkom en opening door voorzitter Tom Stuij. 
2. Vaststelling van de agenda zoals voorgesteld. 
3. Notulen vergadering van 2 november worden vastgesteld. 

a. Actiepunten:  
i. John heeft overzicht gemaakt van de verhuizingen over 2016 

ii. Yvonne past de begroting nog aan, gericht op de 
fondsenwervers door de kosten per verhuizing inzichtelijk te 
maken en door het nog benodigde bedrag te laten zien. 

iii. Douwe heeft gesproken met Arjen Klein van Present en 
afspraken gemaakt over publiciteit voor de Verhuisfamilie. 

4. Kennismaking nieuw bestuurslid. De bestuursleden vertellen kort iets 
over zichzelf om zich voor te stellen. 

5. Rollen en taken bestuursleden: er momenteel een vacature voor de 
functie van penningmeester die tijdelijk door Yvonne wordt 
waargenomen, waarbij ze ook fondsenwerving doet. Tom is momenteel 
interim-voorzitter. Douwe is secretaris en heeft contacten met landelijke 
vrijwilligersorganisaties.  

6. Lopende zaken verhuizingen: John geeft een toelichting op vijf lopende 
verhuizingen. Het betreft onder andere verhuizingen in Nijmegen en 
Amsterdam. En verder heeft John een uitgebreid overzicht over heel 
2016 gemaakt. Besproken wordt hoe John gefaciliteerd kan worden in 
het vinden van bereidwillige verhuisbedrijven. Mocht het niet goed 
lukken om een bedrijf te vinden, dan kan John het kantoor van de OEV 
bellen. 

7. Financiën 
a. Stavaza fondsenwerving: lopend, waarbij de focus nu ligt op het 

fonds van de ‘Quiet 500’ en geprobeerd wordt fondsen per een 
aantal verhuizingen te werven. 

b. Financiële situatie: per 31 dec een liquiditeitspositie van €3431. 
Verwachting voor 2017 is €3500 van de OEV en inzet op €5000 van 



 
Mondial Movers. Verder zijn garantiecertificaten gesponsord. En 
er is een vordering op de OEV over 2016 van €3500.  

8. Promotie en netwerken: dat zijn momenteel de regelmatige publicaties.  
9. Samenwerking Present: artikel wordt binnenkort in de nieuwsbrief van 

Present geplaatst en Douwe houdt contact met Arjen Klein over de 
samenwerking, bijvoorbeeld door het stimuleren van pools van 
vrijwilligers en verzoeken om toetreding tot het bestuur als formele of 
informele vertegenwoordiger van het bestuur. 

10. Vaststellen vergaderdatum: wo 12 april, 15-17 uur, adres Langs de Werf 
18, Amstelveen 

11. Rondvraag: Rinus doet de suggestie om krachten te bundelen met grote 
landelijke vrijwilligersorganisaties voor fondsenwerving, door hun 
fondsenwerver uit te nodigen voor de volgende vergadering. Elly is 
officieel uitgeschreven als bestuurslid van de Verhuisfamilie.  

12. Afsluiting, nadat de handtekeningen zijn gezet op de jaarcijfers. 
 
 
Actiepunten: 

- Yvonne past begroting aan en zet de fondsenwerving voort. 
- Douwe mailt artikel aan Present voor hun nieuwsbrief, de 

samenwerking en vertegenwoordiging in bestuur. 
- Yvonne probeert een fondsenwerver uit te nodigen voor de volgende 

vergadering  
 
 
 
 


