
 

Verslag kwartaaloverleg Q2 2017 
 
Aanwezig:  Werner Bijlsma (Voorzitter & Secretaris) en Ilse van Weelden (Penningmeester). 
Afwezig:  Geen 
 
Datum:  06-08-2017 om 12:00 
Locatie:  It Jacht 12, Joure 
 

1. Opening 
Het overleg vangt aan. 
 

2. Mededelingen 
Geen mededelingen. 
 

3. Notulen en actielijst 
OneDrive is nog niet ingericht voor documentopslag. Met de nieuwe laptop levert dit nog wat 
problemen op. Er wordt gezocht naar een oplossing. 
Ilse heeft een opzet gemaakt voor het huishoudelijk regelement. Werner zal deze de komende tijd 
reviewen en daarna zal deze gepubliceerd worden op de site. 
Het promotiefilmpje is nagenoeg klaar. De laatste hand dient te worden gelegd aan het filmpje zelf 
en de muziek dient nog toegevoegd te worden (aanvraag gebruik i.v.m. copyright). 
 

4. Donaties Q2 2017 
Over Q2 van 2017 hebben we in totaal €450,00 overgemaakt naar de projecten die we steunen 
(Great Plains Foundation in Afrika en een project van het WNF in het Amazonegebied). De 
waardering die we hiervoor hebben gekregen was groot en geeft ons veel voldoening. Hiermee komt 
het totale gedoneerde bedrag op bijna €700,00. 
 

5. Promotiefilmpje 
Het promotiefilmpje van de stichting begint aardig vorm te krijgen. Het video-gedeelte is opgezet 
met behulp van Lightworks (tip!) en we moeten de laatste kleine wijzigingen nog doorvoeren. Qua 
muziek kiezen we voor “Pascal Hautois – Motivation”. We hebben inmiddels contact gehad i.v.m. de 
copyright en voor een kleine vergoeding mogen we deze muziek gebruiken. Dat zijn goede berichten. 
 

6. Update website 
In Q3 van dit jaar zal de website een update krijgen. De reden hiervoor is dat we diverse updates 
hebben geïnstalleerd voor Wordpress, het achterliggende thema en een aantal plug-ins. Dat 
betekent dat de site visueel niet helemaal goed weergeven wordt. Dat zal worden gerepareerd. 
 

7. Status lopende projecten 
In Q2 hebben we weinig gedaan aan het project van Ufkes, aangezien zij zelf eerst intern een aantal 
zaken aan het organiseren zijn. De verwachting is dat we in Q3 verder kunnen ondersteunen. 
Tussendoor kwam nog een mooie opdracht langs waarbij we een student ondersteuning hebben 
geboden bij een schoolopdracht.  
 
 



8. Nieuwe projecten 
We hebben het afgelopen kwartaal weinig gedaan aan acquisitie. Daar zullen we meer aandacht aan 
besteden de komende periode. Zodra de site weer actueel is, zal er beter in de markt worden 
gekeken naar mogelijkheden om coaching en advies aan te bieden. Voornaamste bronnen zullen zijn; 
LinkedIn en het bestaande netwerk. Ook het promotiefilmpje gaat helpen om onze uitstraling te 
verbeteren. 
 

9. Rondvraag 
Er zijn geen overige punten. Ilse benadrukt dat de website en het filmpje een hoge prioriteit hebben. 
Zodra die gereed zijn, zal de positionering naar de markt ook beter zijn. 
 

10. Sluiting 
Het overleg is ten einde. 


