VERSLAG
BESTUURSVERGADERING STICHTING DE VERHUISFAMILIE
20 september 2017, 15.00-17.00 uur
Mondial Movers, Alblasserdam
Aanwezig: Yvonne Bieshaar, Rinus de Graaf, Tom Stuij, Douwe Boersma
Agenda:
1. Welkom en opening
Voorzitter Tom Stuij opent de vergadering en nodigt ook
communicatiemedewerker Leonie uit bij de vergadering. Tom
memoreert nog dat er een goed afscheid was van coördinator John vd
Berg.
2. Vaststelling van de agenda
Yvonne brengt in dat we (breder dan coördinator) over de toekomst van
de Verhuisfamilie moeten hebben.
3. Notulen vergadering van 12 juni
We hebben de vorige keer gesproken over ‘backoffice’ activiteiten, maar
die moeten we dan straks wel specificeren bij ‘Coördinator’. Verder
ongewijzigd vastgesteld.
4. Lopende zaken verhuizingen (bijlage)
Opvallend is dat het aantal aanvragen ten opzichte van vorig jaar flink
gestegen is (nu 74 tov van 51 vorig jaar tot en met deze periode). Door
ziekte van de coördinator konden er geen activiteiten worden uitgevoerd
in Q2 en Q3. Besproken wordt dat er nog een betere toelichting kan
komen bij ‘Aanvragen afgewezen‘ en dat het percentage uitgevoerde
verhuizingen van ruwweg een kwart hoger zou moeten kunnen.
5. Coördinator
a. Resultaten werving (toelichting Tom)
Er zijn twee aanmeldingen van twee heren die beiden een dag
(twee dagdelen) willen werken als coördinator. Douwe brengt in
dat een relatie van hem aanbiedt om het inkomend
telefoonverkeer af te handelen, maar de inkomende telefoontjes
kunnen door het kantoor van Mondial nog afgehandeld worden. Er
wordt nog geworven voor een derde coördinator, bij voorkeur een
vrijwilliger die ruimte heeft om als vrijwilliger taken uit te voeren.

6.

7.

8.

9.

b. Samenwerking Present (afspraak 4 okt)
We hebben een afspraak staan, waarbij we een beeld willen
krijgen van de activiteiten die ze kunnen uitvoeren en de kosten
die daarmee verbonden zijn. Dat zou een goede onderbouwing
kunnen zijn naar de samenwerkende verhuisbedrijven binnen de
OEF. Waarbij het ook positief zou zijn voor de Erkende Verhuizers,
dat de onafhankelijkheid van de Verhuisfamilie (ontstaan bij
Mondial) gegarandeerd is. Daarom wordt ook besloten om een
eigen telefoonnummer en emailadres te maken en de website
kritisch te beschouwen en aan te passen, voor onafhankelijke
uitstraling met wel samenwerking met de Erkende Verhuizers.
c. Waarneming kantoor Mondial
Zie besprokene bij a.
Ingevoegd agendapunt: Toekomst Verhuisfamilie
Uitgesproken wordt het vertrouwen in de potentie van de
Verhuisfamilie, mits de coördinatiefunctie goed uitgevoerd kan worden.
We worstelen wel met de spagaat dat de Verhuisfamilie geen budget
heeft voor een coördinator en dat er geen coördinator is die de
Verhuisfamilie kan laten groeien. We spreken nu teveel in voorwaarden
en aannames hoe het beter zou kunnen gaan. Yvonne en Douwe spreken
dus met Present over een voorstel voor activiteiten (met benodigd
budget) waarmee Rinus en Tom naar de besturen kunnen gaan.
Erkenning CBF
De aanvraag voor erkenning is ingediend, waarbij we aan alle
voorwaarden konden voldoen. Maar we wachten nog op de
bekrachtiging van de verlenging van de erkenning.
Rondvraag
In de najaarsvergadering moeten we de jaarrekening 2016 en het
beleidsplan 2017-2018 agenderen en bespreken.
Verder geen zaken voor de rondvraag.
Afsluiting
Tom Stuij dankt allen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.
Volgende vergadering: woensdag 8 november 14-16 uur

