
 

Verslag kwartaaloverleg Q1 2018 
 
Aanwezig:  Werner Bijlsma (Voorzitter & Secretaris) en Ilse van Weelden (Penningmeester). 
Afwezig:  Geen 
 
Datum:  22-04-2018 om 13:00 
Locatie:  Paliseul, België 
 

1. Opening 
Het overleg vangt aan. 
 

2. Mededelingen 
Geen mededelingen. 
 

3. Notulen en actielijst 
T.o.v. het vorige overleg hebben we qua opleidingen/adviestrajecten het één en ander toegevoegd 
aan de site. Ook het promotiefilmpje is afgerond en krijgt één dezer dagen een plek op de website 
(hoofdpagina). Verder geen toevoegingen aan de notulen van het vorig overleg. 
 

4. Donaties Q4 2017 en Q1 2018 
Over Q4 van 2017 en Q1 van 2018 hebben we in totaal €300,00 overgemaakt naar de projecten die 
we steunen (Great Plains Foundation in Afrika en een project van het WNF in het Amazonegebied). 
Hiermee komt het totale gedoneerde bedrag op €1.238,16. 
 

5. Status lopende projecten 
Q1 2018 was een goed kwartaal qua projecten en deze lijn zal zich (naar verwachting) doortrekken 
naar Q2. De opdracht voor Ufkes hebben we voorlopig afgerond, maar we zijn wel een 
samenwerking gestart met Autismehuis in Zwolle. Wij helpen Autismehuis met het opzetten van 
process management en zij helpen ons met het beschermen van bedreigde diersoorten. Het is een 
heel leuk en omvangrijk project. 
 

6. Samenwerking met Optibizz 
Wat tevens interessant is om te vermelden is dat Optibizz ons helpt bij ons project bij het 
Autismehuis. Optibizz is een bedrijf dat zich specialiseert in het verbeteren van de bedrijfsvoering van 
organisaties (www.optibizz.nl). Een hele mooie geste van dit bedrijf. Het was ons doel ook om andere 
mensen te vinden die zich willen inzetten voor de stichting middels coaching en advieswerk, dat is bij 
deze al gelukt. Mogelijk willen we dit nog verder uitbreiden. 
 

7. Inzet voor bedreigde diersoorten 
De waardering van zowel het WNF als The Great Plains Foundation is groot. Wanneer we bij GPF de 
$1.000,00 grens passeren, dan gaan we een kleine promotie doen van onze stichting. 
 
We zijn eveneens aan het rondkijken om zelf in Nederland een project te starten om een (nader te 
bepalen) diersoort te beschermen. Zo willen we nog een concretere bijdrage leveren aan het 
beschermen van diersoorten. We zoeken hierbij de samenwerking met erkende instanties om te 
zorgen dat we de goede dingen doen. 

http://www.optibizz.nl/


 
 

8. Organisatie uitbreiden. 
Ilse en Werner werken nu samen voor de Stichting, waarbij Ilse de rol van penningmeester op zich 
neemt en Werner die van voorzitter en secretaris. De komende tijd gaan we nadenken of we de rol 
van secretaris door iemand anders willen laten gaan vervullen. Dit doen we om een voltallig bestuur 
te creëren zonder dubbelfuncties. Waarom willen we dit: 

- Zorgen voor extra input en andere ideeën om de stichting zich verder te laten ontwikkelen, 
- Werklast enigszins verdelen (wat soms lastig is met een fulltime baan, advieswerk voor de 

stichting en een kleine meid), 
- Misschien dat we op deze manier ons netwerk ook verder kunnen uitbreiden voor potentiële 

opdrachten, 
- Extra talent naar binnen halen die ervaring heeft met het schrijven van teksten e.d. 

 
9. Rondvraag 

Er zijn geen overige punten.  
 

10. Sluiting 
Het overleg is ten einde. 
 
Acties 

- Promotiefilm op de website plaatsen, 
- Leads voor nieuwe projecten navragen, 
- Website updaten v.w.b. de donaties, 
- Verder met het opzetten van een eigen project om bedreigde diersoorten te beschermen, 
- Nadenken over een secretaris voor de stichting. 


