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JAARVERSLAG 2016 
ACTIVITEITEN  

De Verhuisfamilie 
In het najaar van 2014 is de Verhuisfamilie opgericht. Met als doelstelling om eenzame en 
minvermogende mensen in staat te stellen toch te verhuizen, hebben we een aantal 
activiteiten ondernomen. Veel stond in het teken van de opbouw en soms hebben we al veel 
bereikt. Soms viel het tegen. 
 
Netwerk vrijwilligers 
Een netwerk van vrijwilligers die op afroep in te zetten zijn, in de buurt van een oproep aan 
de Verhuisfamilie is een noodzakelijke pijler onder het werk van de stichting. Voor ene 
correcte invulling is in 2016 meer en meer gebruik gemaakt van het vrijwilligersnetwerk van 
Present. 
 
Om de vrijwilligers te ondersteunen wordt er gebruik gemaakt van Erkende Verhuizers. Deze 
ondersteunen, op vrijwillige basis, de vrijwilligers. Op deze manier kan een totale verhuizing 
worden uitgevoerd. 
 
Fondsenwerving 
In 2016 is de laatste, toegezegde,  financiële bijdrage vanuit Mondial Movers ontvangen. 
Gelukkig hebben de Erkende Verhuizers toegezegd een jaarlijkse vergoeding over te maken 
op basis van declarabele kosten.  
 
Verhuisfamilie gevoel 
Vrijwilligerswerk voor een goed doel geeft veel voldoening. Misschien meer dan mensen zich 
van tevoren realiseren is de voldoening van hard werken, want dat blijft een verhuizing, in 
combinatie met aardige mensen, dat zijn vrijwilligers altijd, voor een goed doel altijd erg 
groot. Ook voor de verhuizers die bij de Erkende Verhuizers werken blijkt een Verhuisfamilie 
verhuizing een ander gevoel te geven, terwijl verhuizen hun dagelijks werk is. Op foto's zijn 
dan ook alleen maar stralende gezichten te zien. 
 
Publiciteit 
De media snappen het idee van de Verhuisfamilie onmiddellijk en vinden het sympathiek. 
Omdat het ook uniek is, kregen we veel aandacht van kranten en lokale radio rondom 
verhuizingen. Fijn om te merken en met de promotie van de Verhuisfamilie en de 
fondsenwerving in het achterhoofd is het ook een uitgelezen kans om het platform van de 
lokale media te gebruiken. 
 
De organisatie 
In 2016 kon er voor de kantoorbezetting een beroep gedaan worden op een medewerker 
die, op basis van de Meesterbeurs, tegen minimale kosten de kantoorwerkzaamheden 
uitvoert. 
 


