
 

Verslag kwartaaloverleg Q1 2017 
 
Aanwezig:  Werner Bijlsma (Voorzitter & Secretaris) en Ilse van Weelden (Penningmeester). 
Afwezig:  Geen 
 
Datum:  17-04-2017 om 13:00 
Locatie:  It Jacht 12, Joure 
 

1. Opening 
Het overleg vangt aan. 
 

2. Mededelingen 
Geen mededelingen. 
 

3. Notulen en actielijst 
Er zijn geen op- en aanmerkingen over de notulen en actielijst van het kwartaaloverleg over Q4 2016. 
 

4. Administratie 
Alle documenten die op de PC staan voor KFN zullen worden gekopieerd naar de cloud. Wij zullen 
hiervoor Google One drive gaan gebruiken. Dit voorkomt het verlies van gegevens bij een crash van 
de computers. Actie Ilse. 
 

5. Financiële administratie 
We hebben de laatste tijd weer wat donaties ontvangen en uitgaven gehad (zowel operationele 
kosten als de donaties uit Q1). De administratie dient bijgewerkt te worden. Actie Ilse. 
 

6. Financieel 
Over Q1 2017 hebben wij een bedrag van €140,00 gedoneerd aan de projecten die wij steunen. 
Deze donaties worden zeer gewaardeerd, dit blijkt wel uit de volgende reactie die wij hebben 
ontvangen van The Great Plains foundation: 
 
‘Thank you so much for your note and the continued support. We sincerely appreciate your 
partnership’. 
 

7. Opzet huisregels 
We gaan een opzet maken voor een huishoudelijk regelement in aanvulling op de statuten. Het doel 
is om de integriteit van de stichting te borgen. Actie Ilse.  
De belangrijkste onderdelen hierin zullen zijn: 

• Er zal geen geld van de stichting gebruikt worden voor privédoeleinden; 

• 100% van de donaties gaat naar de projecten; 

• Wijzigingen in de huisregels kunnen alleen doorgevoerd worden bij akkoord van het gehele 
bestuur. 

 
8. Website 

Er worden twee nieuwe pagina’s toegevoegd aan de website: 



• Vacatures 

• Coaches (met zoekfunctie) 
Dit is een actie voor de langere termijn om een platform voor coaches te creëren die willen bijdragen 
aan een betere wereld en het beschermen van de natuur. 
 
We zullen mooie portretfoto’s laten maken en die op de website (over ons) plaatsen. Dit om de 
stichting ook een gezicht te geven. Actie Werner en Ilse. 
 

9. Acquisitie 
De stichting loopt nu aardig, nu is het tijd om meer opdrachten binnen te halen. Derhalve gaan we de 
komende tijd de volgende acties ondernemen. 

• Gastcolleges -> scholen aanschrijven (middelbare scholen, Luzac hogeschool e.d.); 

• Coaching en advies -> LinkedIn, Johan Gijzen, Erwin Jonkman; 

• VolkerWessels -> aanvragen donatie (via een speciale afdeling die doneert aan goede doelen) 
en kijken of er mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij het interne platform voor 
kennisuitwisseling. 

Actie Werner 
 

10. Promotiefilmpje maken 
Het maken van het promotiefilmpje vraagt om een investering van €200,00 (uit eigen vermogen). Dit 
zullen we binnenkort gaan doen. Eerste stap is het schrijven van het script, vervolgens passend 
beeldmateriaal verzamelen (ongeveer €100,00) en de rechten op de bijbehorende muziek (ook 
ongeveer €100,00) Het filmpje zal dan geplaatst worden op de website en Social media. Actie 
Werner. 
 

11. Social media 
Er zal actiever gebruik gemaakt gaan worden van Instagram. Actie Werner. 
 

12. Projecten 
We zullen pas op zoek gaan naar een derde project waar we donaties aan doen, wanneer KFN weer 
donaties ontvangt. Voor nu blijven de projecten, The Great Plains foundation en het beschermen van 
het Amazonegebied via het WNF. Dat is afwijkend van ons oorspronkelijke doelstelling, maar we 
willen eerst een stabiele stroom aan donaties genereren en meer impact hebben op de projecten die 
we reeds steunen. 
 

13. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 

14. Sluiting 


