BESTUURSVERGADERING STICHTING DE VERHUISFAMILIE
Verslag 6 april 2016
Aanwezig: Yvonne Bieshaar, Tom Stuij, Douwe Boersma (allen bestuur),
Sheila Kloppert (verhuiscoördinator).
Afwezig met kennisgeving: Elly van Etten (bestuur)
Mondial Movers, Alblasserdam
Agenda:
1. Opening door voorzitter Tom Stuij.
2. Agenda wordt vastgesteld.
3. Notulen 6 januari 2016 worden vastgesteld.
4. Stand van zaken algemeen
Sheila geeft een update over de werkzaamheden, waaronder:
- contacten opbouwen met vrijwilligersorganisaties.
Vrijwilligersorganisaties noemen nu de Verhuisfamilie ook actief bij
eventuele cliënten.
- benaderen van alle erkende verhuisbedrijven in NL om ook te
participeren in de Verhuisfamilie. Goede reacties gekregen. Eerste
verhuizing met niet-Mondial is al uitgevoerd en tweede lijkt
binnenkort te worden uitgevoerd.
- Werkaanbod fluctueert soms enorm.
- Tot nu toe in 2016 vier verhuizingen gedaan.
- Helaas geen giften binnen gekomen.
- ANBI-aanvraag loopt.
- Publiciteit zoeken we via vakbladen in de verhuisbranche en sociale
branche. Ook willen we over een paar weken een goede casus
hebben voor bijvoorbeeld Hart van NL.
5. Financieel (bijlage Begroting)
Besproken wordt de concept ‘Activiteiten en begroting 2016-2017’. Er zit
een groeiscenario in en hij is geschikt als ondersteuning voor de
fondsenwerving. Begroting 2016-2017 wordt vastgesteld.
6. Stand van zaken Fondsenwerving (bijlage)

Yvonne en Elly hebben gesproken over de fondsenwerving, waarbij ze
per persoon een aantal fondsen zouden benaderen. Daarnaast gaan
Sheila en Douwe de mogelijkheden van fondsenwerving verkennen en
als casus het VSB-fonds benaderen. Nevendoelstelling is naast het
werven van gelden dat een manier wordt gevonden die goed werkt.
Douwe neemt nog contact op met Arjen Klein van Present. Verder zal
fondsenwerving ruwweg uit drie stappen bestaat:
1. bij elke verhuizing proberen uit het netwerk bij die verhuizing donatie
te ontvangen
2. aan de hand van het Fondsenboek periodiek aanvragen indienen en
hopen op een statistische kans op succes
3. continu werken aan ons netwerk om daar informeel bijdragen te
ontvangen.
7. Bespreken beleidsplan (bijlage)
Het beleidsplan wordt akkoord bevonden.
8. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen zaken voor de rondvraag en de voorzitter sluit de
vergadering.
Nieuwe afspraak: woensdag 15 juni 15.30-17.30 uur, Alblasserdam

