Verslag kwartaaloverleg Q3 2018
Aanwezig:
Afwezig:

Werner Bijlsma (Voorzitter & Secretaris) en Ilse van Weelden (Penningmeester).
Geen

Datum:
Locatie:

21-10-2018 om 10:00
Joure, It Jacht 12.

1. Opening
Het overleg vangt aan, vandaag met uitgebreid ontbijt.
2. Mededelingen
Geen mededelingen.
3. Notulen en actielijst
- De content op de website is nog niet aangepast, daar wordt nog aan gewerkt. De focus voor
het aanbieden van diensten zal zich focussen op:
o Leiderschap coaching
o Procesmanagement
o Procesoptimalisatie
- Met natuurmonumenten zijn we in een vergevorderd stadium voor een mooi project in
Nederland om te steunen. We zijn nog aan het kijken naar wat praktische zaken omtrent dit
doel.
- Een dezer weken gaan we via LinkedIn onze diensten meer promoten, maar dat hangt even
af van punt 1; het vaststellen van de diensten die we aanbieden.
4. Donaties Q3 2018
Ook Q3 was weer een goed kwartaal voor de stichting. We hebben €1.200,00 gedoneerd aan de
goede doelen die we steunen. Het totaal komt hiermee boven de €4.000 uit.
Vanuit de Great Plains Foundation is in ieder geval aandacht besteed aan onze stichting via hun social
media. De reacties hierop waren hartverwarmend.
5. Status lopende projecten
De status omtrent de lopende projecten blijft hetzelfde; we zijn druk met Autismehuis en derhalve
hebben we geen ruimte voor grotere projecten.
6. Een eigen project
Met Natuurmonumenten zijn we, zoals eerder gemeld, bezig met het selecteren van een project in
Nederland. We zijn inmiddels goed op weg. Het zal een bijzonder project zijn, een type bescherming
wat niet heel erg in het oog springt, maar van enorm belang is. Komende weken hopen we hierover
een mededeling te kunnen doen.
7. Leads
Qua aanwas van nieuwe donaties is het momenteel wat rustig. We zullen actiever de markt in
moeten om dit te verhogen.

8. Rondvraag
Er zijn geen overige punten.
9. 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

