
 

 

Notulen bestuursvergadering De Verhuisfamilie 

Maandag 15 oktober 2018, 16.00-18.00 uur  

Locatie: Mondial Movers, Alblasserdam 

Aanwezig: Simone van Heeren, Rinus de Graaf en Tom Stuij 

Gasten: Wim Schut, Mirjam van der Zaag, Jos van den Boogert en Leonie Naaktgeboren 

Afwezig: Douwe Boersma 

 

1.Welkom en opening door Tom Stuij. 

2.Vaststelling van de agenda: geen opmerkingen. 

3.Stand van zaken Verhuisfamilie 

Vrijwilligers Wim, Mirjam en Jos geven een update. 

-In 2018 zijn er tot nu toe 20 verhuizingen uitgevoerd. Een geweldig resultaat: het is het hoogste 

aantal verhuizingen in een jaar tijd.  

-De coördinatoren zijn bezig om de rapportages te professionaliseren, zodat er een duidelijk 

overzicht is van het totale aantal aanvragen en de redenen waarom een aanvraag niet doorgaat (te 

kort dag, of er is al een oplossing gevonden).  

-Hulpverleners krijgen tegenwoorden een checklist toegestuurd met het verzoek om in te vullen, 

waardoor alle benodigde informatie overzichtelijk op één A4 is terug te vinden.  

-Wim roept de vraag op hoe om te gaan met aanvragen die vanuit een wmo-loket van de gemeente 

binnen komen. Vallen deze aanvragen binnen de doelgroep of kan de gemeente zelf niet meer doen 

om deze mensen financieel te ondersteunen? Simone gaat dit uitzoeken.  

-Verbouwing kantoor Alblasserdam: op 15 oktober is gestart met de werkzaamheden om het 

achterste gedeelte van de opslagloods bij de werkruimte te betrekken. Dat betekent dat er voor De 

Verhuisfamilie een andere plek komt op de afdeling: op de tekeningen die ophangen is te zien hoe de 

indeling zal worden. 

4.Notulen vergadering van 9 juli 2018: geen opmerkingen. 

5.Financieel: bijdragen OEV en Inner Wheel 

-De OEV heeft toegezegd De Verhuisfamilie financieel te blijven steunen zoals de afgelopen jaren. Er 

komt echter geen extra bijdrage voor het maken van een promotiefilmpje.  

-De serviceclub Inner Wheel Walcheren heeft De Verhuisfamilie als goed doel gekozen voor het 

verenigingsjaar 2017-2018. Er is een prachtig bedrag van 2400 euro opgehaald. De cheque is tijdens 

een bijeenkomst van de club overhandigd aan Tom. Als dank is er vanuit De Verhuisfamilie gezorgd 

voor free publicity. 

6.Promotie: versterken bekendheid 

De offertes voor het maken van een promotiefilmpje bleken te hoog te zijn. Er wordt gesproken over 

goedkopere alternatieven om toch een filmpje te kunnen laten maken. Vanuit het bestuur zijn er 

diverse contactpersonen in het netwerk die benaderd kunnen worden. 

Actiepunten: Leonie plaatst op twitter een oproep om te vragen of iemand dit wil doen voor De 

Verhuisfamilie. 



 
Simone benadert Cees van der Wal uit Kinderdijk. 

Tom zoekt contact met oud-werknemer van Mondial Movers, Kelly. 

Bekendheid Verhuisfamilie: Leonie gaat een Facebookpagina en een Instagramaccount aanmaken. 

7.Rondvraag: er zijn geen vragen. 

8.Afsluiting 

De volgende vergadering is op maandag 14 januari 2019 om 16.00 uur in Alblasserdam. De 

vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd om aan het begin aan te schuiven.  

 

 

 

 

 

 

 


