JAARVERSLAG 2018
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
Het kantoor van de Verhuisfamilie wordt bemand door een team van 3 vrijwilligers, die ieder op hun
beurt, een halve dag in de week aanwezig zijn. Daardoor is het kantoor nu bemand op maandag-,
woensdag- en vrijdagmorgen.
Samenwerking met verhuisbedrijven
Er wordt samengewerkt met alle Erkende Verhuizers in Nederland. Dit wordt ondersteund/
gepromoot door de Brancheorganisatie voor Erkende Verhuizers (OEV)
Fondsenwerving
In 2017 is door Inner Wheel Walcheren toegezegd in 2018 een bedrag te zullen sponsoren.
Uiteindelijk mocht de Verhuisfamilie een prachtige gift van € 2.400 ontvangen.
De OEV heeft in de loop van 2018 toegezegd wederom 2 jaren te sponsoren, zodat er ook in 2019 en
2020 weer een bedrag van ca. € 3.000 tegemoet gezien kan worden. In 2018 werd, over het jaar
2017, een bedrag van € 2.842,31 ontvangen ter dekking van kosten.
Kantoor
De werkplek is nog steeds ter beschikking gesteld door Mondial Movers. Eind 2018 is de
kantoorruimte door Mondial Movers vernieuwd zodat de werkplek voor de medewerkers sterk
verbeterd is. Zo is nu ook een zgn. zit/sta bureau aanwezig.
Publiciteit
De website wordt, sinds de bemoeienis van de communicatiemedewerkster van Mondial Movers,
beter benut.
Aantal geslaagde projecten
Door de zeer gewaardeerde inzet van de vrijwilligers is het gelukt om in 2018 maar liefst 26
geslaagde verhuizingen te laten uitvoeren.
Bestuur
Simone van Heeren heeft haar eerste jaar als Bestuurslid achter de rug. Leonie Naaktgeboren heeft,
als toegevoegd Bestuurslid, extra aandacht geschonken aan de Stichting, de dagelijkse gang van
zaken en de bijkomende publiciteit.
ANBI
Er is nog steeds een belastingverklaring aanwezig.
CBF
De Verhuisfamilie is ook in 2018 getoetst en goedgekeurd als “Erkend Goed Doel”
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