Verslag kwartaaloverleg Q2 2021
Aanwezig:
Afwezig:

Werner Bijlsma (Voorzitter)
Rosalie van Lenthe – Welbergen (Secretaris)
Ilse Bijlsma – van Weelden (Penningmeester)

Datum:
Locatie:

25 oktober 2021 om 19:30
Online (video call)

1. Opening
Het overleg vangt aan. Ilse is niet aanwezig, maar zal bijgepraat worden en het verslag ontvangen. Er
staan voor vandaag geen belangrijke besluiten op de agenda.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Financiën Q3 2021
De financiën staan er goed voor. Momenteel staat het saldo van de Stichting op ruim €3.500, wat
geïnvesteerd zal worden in de natuur. Er worden nog enkele mooie donaties verwacht, plus dat de
stichting kampt met een zeer uitgebreide (potentiële) orderportefeuille. De zaken staan er dus goed
voor. De donaties die momenteel binnenkomen, gaan dus voor 80% direct naar de projecten en voor
20% in een potje voorzieningen. Tenzij het donaties betreft die rechtstreeks voor een specifiek doel
zijn gedoneerd.
4. Coaching en adviestrajecten
Het goede nieuws is dat RetourMatras B.V. haar ISO 9001:2015 certificaat (informeel) binnen heeft.
Een prachtige stap en daarmee is ons begeleiding succesvol geweest. We zijn door RetourMatras
gevraagd om sowieso tot eind van het jaar te blijven ondersteunen en adviseren.
Begin Q1 2022 starten mogelijk 2 nieuwe adviestrajecten. De gesprekken hierover verlopen positief.
In beide gevallen gaat het om het voorbereiden van organisaties voor een ISO 9001:2015
certificering. Wanneer hier duidelijkheid over is en de betreffende opdrachtgevers vinden het goed,
zullen we hierover communiceren.
Ook is bij RetourMatras B.V. gevraagd of we na deze twee hierboven genoemde opdrachten weer
kunnen ondersteunen bij (eventueel) andere certificaten en dat antwoord was positief.
Samengevat hebben we in potentie een orderportefeuille die voor een groot deel van 2022 gevuld is.
En voor de stichting is dat fantastisch. Omdat er nog meer potentiële opdrachten zijn, gaat de
stichting op zoek naar extra coaches.
5. Natuurprojecten: Lauwersoog
Vandaag, 25 oktober, is Werner op bezoek geweest in de haven van Lauwersoog. Hier vond een
overleg plaats over hoe de haven vergroend kan worden. Dus welke investeringen kunnen gedaan
worden om de biodiversiteit in de haven te vergroten. Onze stichting zal een deel van deze
investeringen voor haar rekening gaan nemen. Hierover zullen we binnenkort meer delen. Werner
zal een stuk fondswerving hiervoor opstarten. Het doel van Knowledge for Nature in Q4 2021 en
Q1/Q2 2022 om bij te dragen aan Lauwersoog ligt op €7.000.

6. Volgend overleg
Het nieuwe kwartaaloverleg moet nog gepland worden. In eerste instantie is er een afspraak gepland
voor 9 november in ’t Harde waar Werner uitleg zal geven aan de medebestuurders over ISO
9001:2015 inhoudelijk en voor een bezoek aan het havengebied Lauwersoog.
7. Rondvraag
Rosalie stelde de vraag wat zij eventueel kon doen voor de stichting de komende tijd. Hier zijn twee
afspraken gemaakt:
a. Rosalie gaat in haar netwerk kijken of er potentiële adviseurs zijn die de stichting
kunnen ondersteunen bij het begeleiden van organisaties bij de ISO 9001
certificering.
b. Rosalie gaat nadenken over hoe we potentiële adviseurs kunnen binden aan onze
stichting. Wat kunne wij ze bieden?
8. Sluiting
Het overleg wordt afgesloten.

