Verslag kwartaaloverleg Q3 2019
Aanwezig:
Afwezig:

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

Datum:
Locatie:

20-10-2019 om 19:00
Joure, It Jacht 12.

1. Opening
Het overleg vangt aan, wederom onder het genot van een lekkere hap. Soep deze keer, met
broodjes.
2. Mededelingen
Geen bijzonderheden.
3. Notulen en actielijst
Ten opzichte van het vorig overleg zijn er geen opmerkingen.
4. Donaties Q3 2019
In het derde kwartaal hebben we in totaal €700,00 gedoneerd aan projecten, met nog €200,00 in de
pijpleiding die klaar staat voor het Wereld Natuur Fonds. Voor Q4 staan er nog een aantal mooie
donaties klaar.
5. Status lopende werkzaamheden (coaching & advies)
De afgelopen periode was erg druk qua projecten. Ons adviestraject bij Croonwolter&dros is
nagenoeg gereed. We hebben hier een mooi coachingstraject mogen doen in leiderschap. We
hebben hele positieve feedback ontvangen, wat natuurlijk een heel fijn gevoel geeft. De
werkzaamheden bij Autismehuis staan even op een laag pitje. Dus er zijn weer wat mogelijkheden
voor nieuwe projecten.
6. Steun aan projecten
In Q4 gaan we de laatste donatie doen aan het Wereld Natuur Fonds. We hebben de afgelopen jaren
€2.645 gedoneerd aan het beschermen van het Amazonegebied. Zeker met de bosbranden was dit
ook hard nodig. Het was in ieder geval mooi om te zien dat het Amazonegebied veel aandacht en
daardoor ook veel donaties krijgt. Als Stichting hebben we wel besloten om onze donaties voorlopig
even te richten op Natuurmonumenten en The Great Plains Foundation. De redenen hiervoor:
- Bij Natuurmonumenten en The Great Plains Foundation hebben we meer het gevoel van
partnerschap. We krijgen ontzettend positieve reacties en beide organisaties zijn ook bereid
om ons te helpen. Bij het Wereld Natuur Fonds waren we meer één van de velen.
- We willen weer terug naar 2 projecten, omdat we merken dat onze donaties dan meer
impact hebben.
- Het beschermen van insecten krijgt in onze ogen nog onvoldoend aandacht. Juist daarom
vinden wij het belangrijk om daar in te blijven investeren.

7. Leads
Nu we in een rustigere periode komen qua werkzaamheden, wordt het weer tijd om er nieuwe
projecten bij te zoeken. Zoals gesteld is het project bij Croonwolter&dros afgerond en staan de
werkzaamheden voor Autismehuis op een laag pitje. Binnenkort zullen we LinkedIn en ons netwerk
gaan benaderen om te zoeken naar een mooie opdracht in procesmanagent of leiderschap.
8. Rondvraag
Er zijn geen overige punten.
9. Sluiting
Het overleg is ten einde.

