
 
 
 

Verslag kwartaaloverleg Q1 2020 
 
Aanwezig:  Werner Bijlsma (Voorzitter) 
  Ilse Bijlsma – van Weelden (Penningmeester) 
  Rosalie van Lenthe – Welbergen (Secretaris) 
Afwezig:  Geen 
 
Datum:  16 mei 2020 om 13:00 
Locatie:  Online (video call) 
 

1. Opening 
Vandaag een bijzonder overleg, het eerste overleg waarbij onze nieuwe secretaris aanschuift; Rosalie 
van Lenthe – Welbergen. Per 11 mei 2020 is zij formeel aangesteld als secretaris. Van harte welkom! 
 

2. Mededelingen 
Zoals beschreven in de titel is Rosalie aangesteld als secretaris van de stichting. Binnenkort zal ze zich 
introduceren middels een kort interview. Deze zal op onze website worden gepubliceerd. 
 

3. Introductie Rosalie 
Rosalie is per 11 mei van 2020 aangesteld als secretatis van de stichting. Rosalie is 31 en woont met 
haar man en twee kinderen in Hasselt. Rosalie werkt in haar dagelijks leven als Coördinator 
Klantcases voor VolkerWessels Telecom. 
 
Rosalie vervult binnen de stichting de rol van secretaris. Ze zal zich gaan bezighouden met de 
vastlegging van informatie (denk aan notulen en andere verslagen), meedenken/meebeslissen over 
de koers van de stichting en ook een aantal organiserende taken op zich nemen. 
 
Ze is een volwaardig lid van het bestuur dat nu bestaat uit drie leden. Alle drie de leden hebben een 
gelijke stem in het bestuur. 
 

4. Financiën Q1 2020 
Qua financiën staan we er goed voor. We hebben echter nog een flink bedrag op de rekening staan 
wat geïnvesteerd zou worden in een natuurproject met de gemeente de Fryske Marren. Door de 
coronamaatregelen ligt deze echter stil. Op korte termijn hopen we dit te kunnen hervatten. 
 
Door diezelfde coronacrisis is het lastig om nieuwe opdrachten te vinden. Daarom gaan we kijken of 
we onze doelen voor dit jaar en de komende jaren moeten bijstellen. Dat staat voor het volgende 
kwartaaloverleg op de agenda. 
 

5. Coaching & adviesprojecten 
Qua coaching en adviesprojecten is het relatief rustig. Onlangs hebben we een coachingstraject bij 
Croonwolter&dros volledig afgerond. Deze willen we nog (conform ons businessplan) evalueren om 
de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen.  
 
Ook hebben we een interessant overleg gevoerd met een grote softwareleverancier in Nederland. 
Hier hebben we een samenwerking mee gesloten. Als klanten van hen vastlopen met het 



 
 
implementeren van het systeem, worden ze gekoppeld aan één van de onafhankelijke adviseurs in 
hun netwerk. Wij zijn nu één van die onafhankelijke adviseurs. 
 

6. Natuurprojecten 
Er lopen momenteel nog twee natuurprojecten waar we aan werken: 

a. Samen met de gemeente de Fryske Marren zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden 
voor de aanleg van een bos of bloemenweide in de gemeente. Door de coronacrisis is deze 
op een laag pitje komen te staan. Deze pakken we binnenkort weer op. 

b. Met Natuurmonumenten werken we aan de aanleg van een bloemenweide op Skrok, een 
natuurgebied niet ver van Sneek. De financiën zijn rond, nu is het wachten op de 
daadwerkelijke aanleg. 

c. Ook steunen we natuurlijk nog de olifanten in zuidelijk Afrika met the Great Plains 
Foundation. Ook daar hopen we op korte termijn weer in te investeren. 

 
Wanneer de projecten A en B zijn afgerond, zullen we op zoek gaan naar een extra project. Dit zal 
weer in samenspraak gaan met de genoemde organisaties. Project C is een doorlopend project 
zonder echte einddatum. 
 

7. Businessplan update 
Het businessplan wat we als stichting hebben opgesteld is door de coronacrisis wat achterhaald. Het 
businessplan is doorgenomen met onze nieuwe secretaris. De komende periode gaan we kijken of 
het nodig is om de doelen bij te stellen. 
 

8. Herbenoeming bestuurders 
Op 27 juli 2016 zijn Werner Bijlsma (als voorzitter & secretaris) en Ilse Bijlsma – van Weelden (als 
penningmeester) gestart met Stichting Knowledge for Nature. Dat is, conform de statuten, een 
benoeming van 4 jaar. Na 4 jaar moeten we bestuurders (indien gewenst) hernoemd worden. 
 
In het kwartaaloverleg hebben Werner Bijlsma (voorzitter) en Ilse Bijlsma – van Weelden 
(penningmeester) aangegeven graag in functie te willen blijven. Hierover is als volgt gestemd door 
het bestuur: 

• Herbenoeming Werner Bijlsma (voorzitter) tot 27 juli 2024 
o Stemmen voor: 3 
o Stemmen tegen: 0 

• Herbenoeming Ilse Bijlsma – van Weelden (penningmeester) tot 27 juli 2024 
o Stemmen voor: 3 
o Stemmen tegen: 0 

 
Daarmee is de herbenoeming van beide bestuursleden aangenomen. 
 

9. Volgend overleg: 11 juli (13:00) 
Het volgend overleg is gepland op 11 juli 2020 om 13:00. Tijd en locatie worden later bepaald. 
 

10. Rondvraag 
Er waren geen aanvullende vragen. 
 

11. Sluiting 
Het overleg is hiermee afgesloten. 
 


