VERSLAG BESTUURSVERGADERING STICHTING DE VERHUISFAMILIE
Maandag 14 januari 2019, 16.00-17.30 uur
Bestuur: Rinus de Graaf, Tom Stuij, Douwe Boersma en Leonie Naaktgeboren
Vrijwilligers: Wim Schut, Mirjam van der Zaag, Jos van den Boogert
Afwezig: Simone van Heeren
Agenda:
1. Welkom en opening
Tom Stuij heet allen welkom en opent de vergadering. Hij staat eerst
nog stil staat bij de 80e verjaardag van Wim Schut.
2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Notulen vergadering van 15 oktober
Bij de notulen wordt opgemerkt dat het over het juist rubriceren van de
dossiers nog nagedacht wordt. Dit is belangrijk voor de rapportage.
4. Actualiteiten Verhuisfamilie
Tom Stuij zal binnenkort terugtreden als directeur van Mondial Movers,
maar blijft wel de contactpersoon naar de Verhuisfamilie.
5. Terugblik 2018:
a. Aantal verhuizingen (aanvragen, uitgevoerd)
b. Financiële afronding (accountant, eigen indruk)
c. Inzet coördinatoren (bereikbaarheid, werkwijze)
Er zijn vorig jaar 26 verhuizingen uitgevoerd, waarbij een verhuizing door
de coördinatoren zelf is uitgevoerd. Het aantal aanvragen is moeilijk vast
te stellen, maar zal rond de 200 zijn. De eerste indruk is dat de helft (100)
afvalt, omdat mensen het toch zelf regelen. Rond de vijftig verhuizingen
gaan niet door, omdat verhuizers niet beschikbaar zijn. Besproken wordt
hoe de medewerking van de verhuizers gestimuleerd kan worden. Door
bijvoorbeeld korte filmpjes te maken van verhuizers die al mee hebben
gewerkt (zelfs met drukte) of een oorkonde of award die in het bedrijf
kan staan.
Financieel jaarverslag, met bankboek, zit bij de stukken. Een gedeelte van
de giften is ontstaan doordat de coördinatoren een gedeelte van hun
vrijwilligersvergoeding doneren. Goed om te zien dat de Verhuisfamilie
kostendekkend kan werken en de sponsoring kan gebruiken om het
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eigen vermogen wat te laten stijgen. ANBI- en CBF-status is nog steeds
behouden.
Coördinatoren zijn tevreden met de werkwijze en samenwerking.
Overdracht gaat goed en eventueel is er app-contact.
Vooruitblik 2019
a. Doelstellingen (aantallen)
Gezien de huidige 26 gerealiseerde verhuizingen zou het voor komend
jaar mooi zijn als er 40 verhuizingen worden gerealiseerd.
b. Financieel (begroting)
De huidige begroting geeft ruimte voor een eenmalige activiteit,
bijvoorbeeld een filmpje.
c. Jaarplan (uitbouw meerjaren)
Belangrijk dat het huidige team bij elkaar blijft en dat ze zelf organisch de
Verhuisfamilie verder uitbouwen.
Te nemen acties
a. Nadenken over oorkonde of cadeau voor de deelnemende
verhuisbedrijven.
b. Uitwerken interviews en tijd claimen voor Verhuisfamilie
(jaarvergadering OEV)
c. Opmaken van jaarcijfers 2018 en begroting 2019 en 2020 voor
goedkeuring vergadering.
d. Voorstel om Leonie voor te dragen als bestuurslid. Ook zal de OEV
worden gevraagd om na te denken over de opvolging van Rinus als
gedelegeerd bestuurder. Tot slot zullen er termijnen moeten
worden vastgesteld voor de bestuursperiode.
Rondvraag
Geen zaken voor de rondvraag.
Afsluiting en vergaderdata
Tom sluit de vergadering en stelt de volgende data voor woensdag 17
april 16-18 uur.

