
 
 
 

Verslag kwartaaloverleg Q2 2022 
 
Aanwezig:  Werner Bijlsma (Voorzitter) 
  Ilse Bijlsma – van Weelden (Penningmeester) 
  Rosalie van Lenthe – Welbergen (Secretaris) 
Afwezig:  Geen 
 
Datum:  29 augustus 
Locatie:  Online (video call) 
 

1. Opening 
Het overleg vangt aan. 
 

2. Mededelingen 
De vakantieverhalen zijn even doorgenomen. 
 

3. Financiën Q1 2022 
Qua financiën staat de stichting er goed voor. Voor het project in Lauwersoog is het bedrag van 
€10.000 inmiddels binnen. Ook zit er ruim €1.700 in reserve voor de aanschaf van een natuurgebied 
in de toekomst. De kosten zijn voorspelbaar en worden gedekt door de donaties van de bestuurders. 
 

4. Coaching en adviesprojecten 
Qua adviestrajecten zitten we nog steeds vol in het werk. De zomerperiode was even wat rustiger 
door vakanties, maar buiten dat loopt het goed door. Het project bij Result Mediation loopt weer 
volop, Roscom gaat ook weer beginnen en we zijn door Autismehuis gevraagd te helpen bij enkele 
procesbeschrijvingen. De audit bij OGNWH is goed verlopen en is afgerond. Het heeft ons een mooie 
donatie opgeleverd en een tevreden opdrachtgever. De audit is beoordeeld met een 10 en is als zeer 
waardevol beschouwd. 
 

5. Natuurprojecten 
Qua status van Lauwersoog is er niet veel veranderd. Er wordt nog steeds gewerkt aan de aanleg van 
groen in de haven van Lauwersoog. Wat de status exact is, wordt nu uitgezocht door onze 
contactpersoon bij de Waddenvereniging. 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. Binnenkort wordt een afspraak gepland voor foto’s en berichtgeving via de 
social media. 
 
Na dit project zetten we de samenwerking met de Waddenvereniging graag voort, maar willen we 
ook weer een project van Natuurmonumenten steunen. 
 

6. Communicatieplan 
Rosalie heeft de afgelopen periode wat berichten gepost via de social media. De start is er, maar de 
zichtbaar kan omhoog. Meestal zitten we zo rond de 4 tot 10 likes, wat relatief nog laag is. We 
moeten dus kritisch gaan kijken naar wat effect heeft. Onlangs is een post van ons relatief gezien 
viral gegaan. Het was een bericht over de dood van Anton Mzimba wat bijna 500 reacties opleverde 



 
 
en 4x is gedeeld. Het leverde de stichting ook een flink aantal extra volgers op. Een beetje luguber, 
maar blijkbaar levert dergelijke berichten een hoge betrokkenheid op. 
 

7. Volgend overleg 
Het volgende overleg zal in November plaatsvinden. Dan staan we niet alleen stil bij de afgelopen 
periode, maar blikken we ook vooruit op de komende jaren en gaan we wederom een 3 jarenplan 
maken. Belangrijke elementen hierin: 

- Hoe gaan we de rollen beter verdelen binnen de stichting. 
- Hoe gaan we HR hiermee beter wegzetten. Dan met name de vraag: hoe gaan we meer 

adviseurs aantrekken die het interessant vinden om voor een paar uur per week als 
vrijwilliger bedrijven te helpen bij kwaliteitsmanagement. 

 
8. Rondvraag 

Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag. 
 

9. Sluiting 
 


