
 

Verslag kwartaaloverleg Q2 2018 
 
Aanwezig:  Werner Bijlsma (Voorzitter & Secretaris) en Ilse van Weelden (Penningmeester). 
Afwezig:  Geen 
 
Datum:  12-08-2018 om 13:00 
Locatie:  Hunebedcentrum, Borger 
 

1. Opening 
Het overleg vangt aan onder het genot van een lekker plankje broodjes en kaas. 
 

2. Mededelingen 
Geen mededelingen. 
 

3. Notulen en actielijst 
- De promotiefilm staat inmiddels op de website en is positief ontvangen, 
- We hebben navraag gedaan over een aantal leads, tot op heden zonder vervolg, 
- Website is bijgewerkt v.w.b. de donaties (tot en met Q2), 
- We hebben inmiddels contact gehad met Natuurmonumenten, die komen na de vakanties bij 

ons in de lucht, maar reageerden erg positief, 
- Voorlopig binden we nog geen secretaris aan onze stichting, aangezien het werk nog goed uit 

te voeren is in de huidige samenstelling. 
 

4. Donaties Q2 2018 
Q2 was ons meest succesvolle kwartaal tot dusver. Over Q2 hebben we in totaal €1.600 euro 
gedoneerd aan de projecten die wij steunen. De reacties waren logischerwijs erg positief. 
Vanuit Great Plains Foundation is men bezig onze stichting te promoten via hun social media 
kanalen. 
 

5. Status lopende projecten 
Momenteel zijn we met name druk om Autismehuis te ondersteunen voor wat betreft het opzetten 
van procesmanagement. Dit vergt de nodige tijd en beperkt de ruimte voor aanvullende 
(uitgebreide) projecten. We willen nu meer zoeken naar kleine projecten (denk aan coaching of een 
lezing). 
 

6. Een eigen project 
Afgelopen week hebben we contact gehad met Natuurmonumenten om te kijken of we vanuit de 
stichting ook een eigen project kunnen starten (in Nederland) om bedreigde diersoorten te 
beschermen. De reactie vanuit natuurmonumenten was erg positief, maar i.v.m. vakanties komen ze 
hier later op terug. Het is belangrijk om deze actie vast te houden.  
 
De reden dat we dit graag willen is dat het ons iets heel tastbaars geeft voor wat betreft het 
beschermen van bedreigde diersoorten; het gevoel krijgen dat we ook direct een bijdrage leveren. 
 
 
 



7. Aanbod diensten 
Naar aanleiding van onze recente projecten (en het succes hiervan), hebben we besloten on 
dienstenaanbod wat meer te specificeren. We gaan het advies op strategievorming loslaten en ons 
volledig richten op; 

- Coaching in leiderschap, 
- Het beschrijven van processen, 
- Het optimaliseren van bedrijfsprocessen, 
- Lezingen over de natuur onder druk. 

De komende weken zullen we dit op de website op orde brengen.  
 

8. Promoten diensten 
Hoewel we qua projecten redelijk vol zitten, willen we wel onze kleinschaligere activiteiten (lezingen 
of coaching) promoten om hier extra donaties uit te kunnen genereren. Deze promotie zal via 
LinkedIn gaan lopen. 
 

9. Wet bescherming persoonsgegevens & Algemene voorwaarden 
We hebben onlangs onze Algemene voorwaarden bijgewerkt en opnieuw gepubliceerd op de 
website. Ook hebben we ons beleid omtrent de wet bescherming persoonsgegevens gepubliceerd. 
Deze staan ook op de pagina “Algemene voorwaarden”. 
 

10. Rondvraag 
Er zijn geen overige punten.  
 

11. Sluiting 
Het overleg is ten einde. 
 
Acties 

- Content qua diensten aanpassen op de website, 
- Verder vormgeven eigen project voor het beschermen van een bedreigd diersoort in 

Nederland, 
- Promoten van onze (kleinschalige) diensten via LinkedIn 


