
 

 

NOTULEN BESTUURSVERGADERING DE VERHUISFAMILIE 

Maandag 9 juli 2018, 15.00 uur, Mondial Movers, Alblasserdam. 

Aanwezig: Simone van Heeren, Rinus de Graaf, Tom Stuij, Douwe Boersma (secretaris), 

Leonie Naaktgeboren (communicatie Mondial Movers). 

Aanwezig ter kennismaking: vrijwilligers Wim Schut, Mirjam van der Zaag, Jos van den 

Boogert.  

Agenda:  
1. Welkom en opening door Tom Stuij 

 
2. Kennismakingsronde Vrijwilligers–Bestuur waarin iedereen zich voorstelt. Simone van Heeren wordt met 

algemene instemming benoemt als nieuw bestuurslid. 
 

3. Vaststelling van de agenda. Geen aanvullingen. 
 

4. Stand van zaken Verhuisfamilie (aantallen, resultaten)   
Jos van den Boogert geeft een toelichting op de stand van zaken. Ze hebben een nieuw overzicht gemaakt 
in Excel. Er blijken toch nog een flink aantal verhuizingen geannuleerd te worden. Enerzijds doordat 
mensen alsnog van de verhuizing afzien (te kort, toch zelf) of dat er geen verhuisbedrijven zijn. Doelstelling 
is wel om het aantal verhuizingen te verhogen, door de marketing van de Verhuisfamilie in te zetten en te 
zorgen dat er contactpersonen per verhuisbedrijf komen. 
 

5. Notulen vergadering van 19 februari. Notulen worden vastgesteld. 
 

6. Vaststellen jaarcijfers 2017, beoordeling door kascommissie (bijlage 1 en 2). Kascommissie bestaat uit 
Leonie Naaktgeboren en Douwe Boersma, die de jaarcijfers goedkeuren.  
 

7. Jaarverslagactiviteiten 2017 (bijlage3). Het jaarverslag wordt vastgesteld.  
 

8. (Meer)jaren beleidsplan (bijlage 4 + 5). Het beleidsplan wordt vastgesteld met een kleine aanpassing 
(communicatie is al gerealiseerd in 2018). 

 
9. Begroting 2018-2019 (bijlage 6). De begroting wordt aangepast in overleg met de OEV door 

communicatiekosten op te nemen. Tom Stuij regelt dit verder met de OEV. 
 

10. Keurmerk CBF. We hebben alle documenten verzameld en aanvraag voor verlenging kan ingediend 
worden. 

 
11. Rondvraag. Rinus de Graaf stelt dat hij blij is dat de vrijwilligers aanwezig zijn en dat er veel activiteiten 

gebeuren. Volgende keer nodigen we ze ook weer aan het begin uit.  
 
12. Afsluiting  
 

Volgende vergadering: maandag 15 oktober 16.00 uur 


