BESTUURSVERGADERING STICHTING DE VERHUISFAMILIE
Verslag 29 juni 2016
Aanwezig: Yvonne Bieshaar, Tom Stuij, Douwe Boersma (allen bestuur),
Sheila Kloppert (kwartiermaker).
Afwezig met kennisgeving: Elly van Etten (bestuur)
Mondial Movers, Alblasserdam
Agenda:
1. Opening door voorzitter Tom Stuij
2. Agenda wordt vastgesteld, met toevoeging van onderwerp
arbeidsverhouding met coördinator
3. Actiepunten 6 april 2016 (zie onderaan agenda)
4. Vaststelling notulen 6 april 2016
5. Deelname overige verhuisbedrijven (Tom)
Tom vertelt over de laatste stand van zaken met de organisatie van
Erkende Verhuizers. De besluitvorming over samenwerking met de
Verhuisfamilie is helaas vertraagd. Het voorstel is dat de Erkende
Verhuizers zich publiekelijk aan de Verhuisfamilie willen verbinden,
waarmee de Verhuisfamilie dan ook branche breed gesteund gaan
worden.
Arbeidsverhouding met kwartiermaker: helaas moeten we met de
vertraging van besluitvorming over de deelname van de Erkende
Verhuizers constateren dat er geen dekking is voor de kosten van de
medewerker, zodat het lopende contract per juli afloopt.
En daarmee zal een nieuwe aanvraag gedaan moeten worden voor een
coördinator via de Meesterbeurs.
6. Toelichting lopende zaken (Sheila)
- Verhuizingen in 2016:
o 33 aanvragen, waarvan
 14 uitgevoerd
 5 nog in behandeling
 14 niet doorgegaan.

- Minder dan de helft van de aanvragen wordt ingetrokken, vooral
omdat de verhuizing op korte termijn niet gerealiseerd kan worden,
of verhuizingen die niet overeenkomen met de doelstelling (geen
behoefte aan inzet netwerk, toch niet op een dag te realiseren, toch
geen professionele ondersteuning mogelijk)
- Formaliteiten (erkenning goed doel, ANBI): op 26 mei is besloten de
Verhuisfamilie de CBF-erkenning toe te kennen, die vrijdag 1 juli
wordt uitgereikt. De ANBI-erkenning is in behandeling.
- Publiciteit (bijvoorbeeld Stentor): bij elke verhuizing wordt er een
persbericht verstuurd naar lokale pers.
7. Stand van zaken Fondsenwerving (Yvonne en Elly)
Yvonne heeft twee verzoeken ingediend. Ten eerste het Skan-fonds
(€30.000) en bij de stichting Doen (aanvraag €15.000), zoals vermeld in
de begroting.
8. Dekking kosten 2016
Yvonne stelt voor een begroting 2016/2017 te maken, op basis van een
realistische schatting van het aantal verhuizingen dat nu gedaan kan
worden. Daarbij wordt de inspanning per verhuizing door het
verhuisbedrijf gekapitaliseerd.
9. Rondvraag en sluiting
Geen zaken voor de rondvraag, waarna Tom de vergadering sluit.
Actiepunten:
- Contact met Arjen Klein, Present over samenwerking (Douwe)
- Bellen Elly over voortzetting penningmeesterschap (Douwe)

Nieuwe afspraak: woensdag 14 september 14.00-16.00 uur

