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1. Inleiding

De Stichting Vrienden van Multiloog is eind 2013 opgericht als initiatief om Multiloog-

bijeenkomsten en -initiatieven mogelijk te maken. Hierbij doen wij u het verslag over de 

activiteiten van het bestuur in 2014 toekomen. Dit verslag geeft op hoofdlijnen de gang van

zaken in de afgelopen periode weer.

2. Het doel van Stichting Vrienden van Multiloog

Het is de missie om het welbevinden van mensen te bevorderen door geld in te zamelen 

voor het houden van multiloog-bijeenkomsten. De doelgroep zijn mensen die verstrikt 

raken in hun dagelijks leven en mensen die met deze doelgroep solidair zijn. De stichting 

ondersteunt de uitgangspunten van multiloog-bijeenkomsten, dat zijn:

 het uitwisselen van persoonlijke ervaringen op gelijkwaardige basis;

 de multiloog-bijeenkomsten moeten voor eenieder toegankelijk zijn.

Gegeven het doel en de aard van de stichting is een winstoogmerk niet aanwezig. Zo zijn 

alle bestuursleden onbezoldigd en komen alle inkomsten, na aftrek van kosten ten goede 

aan Multiloogprojecten.

3. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat tijdens de verslagjaar uit de volgende leden:

 voorzitter; mevrouw F. de Boer,

 secretaris; mevrouw A.M.G. Meijroos – van der Hilst,

 penningmeester; mevrouw A. Turkmen-Ilksoy.

Binnen het bestuur heeft ieder een taak toegewezen gekregen. 

Het beheer van de gelden binnen het kader van de vastgestelde begroting is gedelegeerd 

aan de heer H. Mölders.

De monitoring en rapportering van de financiën is gedelegeerd aan de heer A. van Capelle.

4. Activiteiten in 2014

De werkzaamheden van de Stichting Vrienden van Multiloog waren na de oprichting van de

stichting in december 2013 resp. in de verslagperiode 2014 op de volgende activiteiten 



gericht. Hiervoor kwam het bestuur vanaf december 2013 tot eind december 2014 voor vijf 

bestuursbijeenkomsten bij elkaar.

 Fondsenverwerving

 Conceptontwikkeling voor een flyer en realisering

Uitwerking van een strategie en activiteiten voor het verzamelen van donaties 

Opstellen van een beleids- en meerjarenplan

5. Toekomst en perspectieven

In de verslagperiode lag de nadruk meer op de oprichting van de Stichting. Voor de 

activiteiten in de toekomst willen we verwijzen op het door ons opgestelde beleids- en 

meerjarenplan.


