
 
 
 

Verslag kwartaaloverleg Q3 2020 
 
Aanwezig:  Werner Bijlsma (Voorzitter) 
  Ilse Bijlsma – van Weelden (Penningmeester) 
  Rosalie van Lenthe – Welbergen (Secretaris) 
Afwezig:  Geen 
 
Datum:  24 oktober 2020 om 9:00 
Locatie:  Online (video call) 
 

1. Opening 
Het overleg start. Rosalie belt in i.v.m. de corona maatregelen. Bijpraten over de afgelopen periode. 
 

2. Mededelingen 

• De ANBI status is verkregen en gaat in per 1 januari 2020 (terugwerkende kracht). 

• De opdracht bij een schoonmaakbedrijf is afgerond en heeft €500,00 opgeleverd. 

• Bij Autismehuis zijn we aan het kijken in welke vorm we kunnen ondersteunen bij een ISO 
9001 certificering. 

• Als Stichting hebben we de prachtige mijlpaal van €10.000,00 bereikt die we hebben 
geïnvesteerd in natuurprojecten. 

• We zijn bezig met een aantal verlotingen en cadeaus vanwege deze mijlpaal. Dit ligt nu bij 
een bedrijf om te produceren. 

 
3. Financiën Q2 2020 

Op  dit moment staat er €1300,- euro op de rekening. Daarvan zal er een donatie worden gedaan van 
€250,- voor Great Plains Foundation 
 

4. Coaching & advies trajecten 
Bij Autismehuis zijn we aan het kijken of we nog kunnen ondersteunen de komende periode. 
Verder zijn we met een softwareleverancier in contact om te kijken of er nog interessante 
opdrachten zijn voor de stichting. Er zijn twee mogelijk interessante leads. 
 

5. Natuurprojecten 
Het project op Skrok (de aanleg van een bloemenweide) is afgerond. We zijn met de gemeente aan 
het kijken voor een nieuw project. 
 

6. Winterbijeenkomst Natuurmonumenten 
We zijn uitgenodigd voor een winterbijeenkomst van Natuurmonumenten. We gaan kijken of we 
(online) aan kunnen schuiven. 
 

7. Voortgang businessplan 
De ambitie voor 2022 blijft staan. Door de coronacrisis lopen we wel achter, maar we zien nog 
voldoende mogelijkheden om deze in te halen. 
 
 
 



 
 

8. Website update 
Werner gaat bezig met het updaten van de website van KFN. Daarnaast zal er wat meer aandacht 
komen voor het updaten van Social media. Meer berichten plaatsen en updates waarmee we ons al 
stichting bezig houden. 
 

9. Volgend overleg 
We kijken in januari voor een nieuw overleg. Dan blikken we terug op het afgelopen jaar en vooruit 
op het nieuwe jaar. 
 

10. Rondvraag 
Voor de rondvraag zijn verder geen punten. 
 

11. Sluiting 
Rosalie zal de notulen uitwerken. Deze zullen t.z.t. gepubliceerd worden. 
 
 
 
  



 
 
 

12. Businessplan 
Het businessplan passen we vooralsnog niet aan. Hoewel de Coronacrisis wat roet in het eten heeft 
gegooid, zien we nog steeds voldoende mogelijkheden om onze ambitie voor 2022 te halen. 
 
Tevens is de openstaande ANBI status besproken. Hoewel de aanvraag voor de ANBI status is 
ingediend, voldoen onze statuten waarschijnlijk niet aan de gestelde eisen. Daarom willen we op 
twee punten de statuten van de Stichting laten wijzigen: 

1. Het stuk over ‘Bestuur’ zal moeten worden aangepast. In de statuten staat nu vermeld dat 
het bestuur minimaal uit één lid moet bestaan. Dit zal worden gewijzigd in 3 bestuurders met 
gelijk stemrecht. In de praktijk is dit al gerealiseerd met het aanstellen van Rosalie. 

2. Bij het stuk over ‘Ontbinding en vereffening’ staat nu vermeld dat bij ontbinding van de 
Stichting het batig saldo ten goede komt aan het Wereld Natuur Fonds-Nederland. Dit zal 
meer algemeen worden benoemd als zijnde ‘een algemeen nut beogende instelling met een 
gelijksoortige doelstelling’. Bij ontbinding van de stichting zal dan door de bestuurders 
worden bepaald welke instelling dit is. 

 
In onderling overleg is besloten om de voorzitter, Werner Bijlsma, volmacht te verlenen om de 
statuten van de stichting te wijzigen. Handtekening voor akkoord van de bestuurders om de 
voorzitter, Werner Bijlsma, volmacht te geven om de statuten te wijzigen. 
 
 
Rosalie van Lenthe - Welbergen  Ilse Bijlsma - van Weelden  Werner Bijlsma 
Secretaris    Penningmeester   Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
Datum:     Datum:     Datum: 
 
 

13. Website updaten 
Er is een start gemaakt met het updaten van de website. Deze is gereviewd door iemand uit ons 
netwerk met veel ervaring met communicatie. De update zal nog enige tijd in beslagen nemen. 
 

14. Volgend overleg 
De datum van het volgend kwartaaloverleg wordt t.z.t. bepaald. Deze zal ergens plaatsvinden in 
oktober van 2020. 
 

15. Rondvraag 
Er zijn verder geen onderwerpen voor de rondvraag. 
 

16. Sluiting 
Het overleg wordt afgesloten. Tot de volgende keer! 


