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Samenvatting 2016-2020
Jaar 2016
•
•

•

In dit jaar zijn 2 bestuursvergaderingen geweest en hiervan zijn notulen opgemaakt.
De laatste activiteit van GWL was de organisatie en uitvoering van de succesvolle bijeenkomst
(summit) met de titel “Resilience in a changing world” in okt 2016 in Fort Werkendam. Met 100150 deelnemers, medewerking van veel vrijwilligers en sponsoring van onder andere Fort
Werkendam en Rabobank.
Financieel gezien is dit event kostendekkend uitgevoerd en is de bankrekening afgerond met een
positief saldo.

Periode Q4 2016 t/m Q2 2019
•

•

•

Dit is een periode geweest waarin door gezondheid van Claudia Hopman (voorzitter van de
stichting) praktisch alle activiteiten van GWL zijn komen stil te vallen. Dit heeft te maken met
ontwikkelingen in haar privé leven.
Het bestuur bestond eind 2016 uit 2p en 1 daarvan is uit zichzelf opgestapt.
Het kernteam van vrijwilligers rondom het bestuur (incl. de 2 bestuursleden) bestond uit in totaal
8 personen en heeft bijna in zijn geheel afscheid genomen. Resteerde Marjo van den Broek en
Claudia Hopman.
Financieel gezien heeft dit geen problemen opgeleverd, er zijn geen inkomsten, er zijn wel
uitgaven (alleen de kosten van de bankrekening voor een stichting circa 10 euro per maand) en
met het positieve saldo staat de bankrekening van de stichting nog steeds in groene cijfers. Wel
is het van belang dat dit wordt aangevuld omdat in de loop van 2020 is te verwachten dat het
saldo naar niveau 0,0 zal bereiken en de genoemde maandelijkse kosten zullen doorlopen.

Periode Q3 2019 tot heden
•
•
•
•
•

Eind 2019
: Claudia Hopman is volledig genezen en start zij de werkzaamheden rondom
de stichting ook weer op.
20/09/019
: In Zwolle is bespreking tussen Marjo van den Broek en Claudia een eerste
verkennende bespreking voor de activatie van de stichting.
10/01/2020
: In Boxtel bespreken ze de vorming van het nieuwe bestuur : voorzitter
Claudia, secretaris Marjo en penningmeester Robert a.i.
13/02/2020
: Presentatie bij Rabobank Rabowomen
03/04/2020
: Planning van alle bestuursvergaderingen en de eerste is 3 april

