
 
 
 

Verslag kwartaaloverleg Q1 2022 
 
Aanwezig:  Werner Bijlsma (Voorzitter) 
  Ilse Bijlsma – van Weelden (Penningmeester) 
  Rosalie van Lenthe – Welbergen (Secretaris) 
Afwezig:  Geen 
 
Datum:  25 april 2022 om 20:00 
Locatie:  Online (video call) 
 

1. Opening 
Het overleg vangt aan. 
 

2. Mededelingen 
In de maand mei is Rosalie een week afwezig. 
 

3. Financiën Q1 2022 
Financieel staat de stichting er goed voor. Het saldo op de lopende rekening is bijna €9.000,00 en in 
de pot reserves (t.b.v. de aanschaf van een natuurgebied ruim €1.300,00). De reserves worden nog 
aangevuld met 20% van de inkomsten uit de maanden maart en april. Doel is om voor de zomer 
€10.000 op de lopende rekening te hebben (waar de afdracht voor de reserves reeds vanaf is). Dit is 
bedoeld als investering in het vergroenen van de haven van Lauwersoog. 
 

4. Coaching en adviesprojecten 
Qua coaching en adviesprojecten is het bomvol. Momenteel begeleiden we 2 organisaties bij het 
behalen van het ISO 9001 certificaat en het opzetten van de bijbehorende managementsystemen in 
Scienta. In mei zijn we gevraagd om een interne audit uit te voeren voor de ISO 9001:2015 bij een 
opleidingsinstantie. Ook zijn we door een oud opdrachtgever benaderd om te assisteren bij een stuk 
procesvastlegging en andere ISO 9001 gerelateerde werkzaamheden. En tot slot hebben we de vraag 
gekregen of er ook een mogelijkheid is om bij een andere zorginstelling te ondersteunen bij de ISO 
9001:2015. En voor een beschikbaarheid van 8 uur per week (waarvan 4 op locatie) is dat lastig. Het 
wordt dus zaak extra capaciteit te zoeken. 
 

5. Natuurprojecten 
Er wordt momenteel druk gewerkt aan de aanleg van groen in de haven van Lauwersoog. De 
aannemer is druk bezig met de aanleg van een bloemenweide en bloembakken. De aanplanting van 
(een deel van) de bomen is uitgesteld tot het najaar. Het is een prachtig project met een hoge 
betrokkenheid vanuit de haven, de omgeving en de Waddenvereniging. Er zal t.z.t. ook via social 
media kanalen het één en ander gedeeld worden over dit project. Met de financiering zijn we nog 
bezig, dat gaat de goede kant op. 
 

6. Communicatieplan 
Met Rosalie is het communicatieplan besproken. Dit moet gaan helpen de zichtbaarheid van de 
stichting via de social media te verhogen. Rosalie gaat de communicatie op zich nemen. Er zijn een 
vast aantal momenten waarop de stichting zal communiceren, denk aan dagen als ‘Earth day’ en ‘Dag 
van de Leeuw’, maar ook stichting nieuws en relevante ontwikkelingen op het gebied van 



 
 
natuurbescherming zullen worden gedeeld. Deze zijn lastiger te plannen, dus is het zaak hierover 
goed te communiceren met elkaar. 
 

7. Volgend overleg 
Het volgende kwartaaloverleg zal ergens in de zomer plaatsvinden. Een datum zal t.z.t. worden 
gepland. 
 

8. Rondvraag 
Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag. 
 

9. Sluiting 
 


