
 

Verslag kwartaaloverleg Q3 2017 
 
Aanwezig:  Werner Bijlsma (Voorzitter & Secretaris) en Ilse van Weelden (Penningmeester). 
Afwezig:  Geen 
 
Datum:  05-11-2017 om 9:30 
Locatie:  It Jacht 12, Joure 
 

1. Opening 
Het overleg vangt aan. 
 

2. Mededelingen 
Geen mededelingen. 
 

3. Notulen en actielijst 
T.o.v. het vorig overleg is de website bijgewerkt en weer volledig actueel. Alleen qua opleidingen 
wordt nog het één en ander toegevoegd. Het promotiefilmpje is klaar, maar we wachten nog op de 
rechten van de muziek die we willen gebruiken. 
 

4. Donaties Q3 2017 
Over Q3 van 2017 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 €938,16. 
 

5. Update website + Algemene voorwaarden 
De website heeft een flinke upgrade gehad, plug ins zijn bijgewerkt, footers aangepast en de indeling 
van diverse pagina’s is aangepast. Wat resteert is het toevoegen van de trajecten die we aanbieden 
vanuit de stichting. Ook hebben we de algemene voorwaarden toegevoegd aan de website. 
 

6. Status lopende projecten 
Ook Q3 is relatief rustig geweest helaas. We zullen actiever de markt in moeten om opdrachten 
binnen te halen. Er zijn wat gesprekken gepland om te kijken naar mogelijkheden voor opdrachten 
en/of donaties. Bij Ufkes Apeldoorn zijn we nog aan het kijken naar het vervolg. 
 

7. 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.  
 

8. 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. 
 

9. Sluiting 
Het overleg is ten einde. 


