
 
 
 

Verslag kwartaaloverleg Q3 2022 
 
Aanwezig:  Werner Bijlsma (Voorzitter) 
  Ilse Bijlsma – van Weelden (Penningmeester) 
Afwezig:  Rosalie van Lenthe – Welbergen (Secretaris), verslag ontvangen en bijgepraat. 
 
Datum:  1 november 2022 
Locatie:  Online (video call) 
 

1. Opening 
Het overleg vangt aan. 
 

2. Mededelingen 
Het zijn drukke tijden, dus het vinden van een geschikt moment is lastig. Uiteindelijk hebben Ilse en 
Werner het overleg gevoerd en is Rosalie apart bijgepraat. 
 

3. Financiën Q3 2022 
Financieel gaat het prima. Helaas is de aanleg van groen in de haven van Lauwersoog weer 
uitgesteld, dus houden we de €10.000 die hiervoor gereserveerd is nog even binnen de stichting. We 
zitten nu ruim boven de €10.000 in kas, dus gaan we kijken of we nog een project van 
Natuurmonumenten kunnen steunen. Hierover zijn we nu in overleg. In november verwachten we 
hier meer over. 
 

4. Coaching en advies trajecten 
De portefeuille zit nog steeds vol. Het project bij Result Mediation is succesvol afgerond en Result 
Mediation is beloond met het ISO 9001:2015 certificaat. Een prachtige opdracht, een hele fijne 
samenwerking en een mooi resultaat voor zowel Result Mediation als de natuur. Verder loopt het 
project bij Result Mediation door en werken we aan wat potentiële nieuwe projecten. Dus ook voor 
2023 ziet de portefeuille er goed gevuld uit. 
 

5. Natuurprojecten 
Zoals gesteld bij punt 3 loopt de aanleg van het groen in de haven van Lauwersoog nog wat 
vertraagd. De verwachting is dat dit jaar nog wel een bosplantsoen wordt aangelegd, evenals ander 
groen. Ondertussen zijn we met Natuurmonumenten aan het kijken of we nog kunnen investeren in 
de aanleg van natuur in hun gebieden. Mogelijk dat er nabij Norg iets gedaan kan worden. 
 

6. Volgend overleg: strategiebepaling 
Hoewel in eerste instantie in Q4 de strategie zou worden bepaald, is dit i.v.m. de planning 
doorgeschoven naar begin 2023. Hiervoor wordt nog een moment ingepland. We willen een nieuw 3-
jarenplan waarin we (grofweg) onze strategie tot en met 2025. Dit zal weer gebeuren middels een 
OGSM model. Verder zal in januari worden gestart met het jaarverslag 2022. 
 

7. Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 

8. Sluiting 


