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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 2015 toekomen. Dit verslag geeft op hoofdlijnen de gang van

zaken in de afgelopen periode weer.

2. Het doel van Stichting Vrienden van Multiloog

De missie van de Stichting Vrienden van Multiloog is het welbevinden van mensen te 

bevorderen door geld in te zamelen voor het houden van multiloog-bijeenkomsten. De 

doelgroep waarop multiloog-bijeenkomsten zich richt zijn mensen die worstelen met 

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

Stichting Vrienden van Multiloog ondersteunt de uitgangspunten van multiloog-

bijeenkomsten. Dat zijn:

 het uitwisselen van persoonlijke ervaringen over het dagelijks leven op basis van 

gelijkwaardigheid;

 multiloog-bijeenkomsten zijn voor eenieder toegankelijk.

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 Multiloog-projecten.

3. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestond 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.
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4. Activiteiten in 2015

Voor de uitvoering van de werkzaamheden kwam het bestuur van de Stichting Vrienden 

van Multiloog vanaf januari tot eind december 2015 zeven maal bij elkaar. De 

werkzaamheden van de stichting waren in de verslagperiode 2015 op de volgende 

activiteiten gericht. 

 Het uitwerken van een strategie en activiteiten voor het verzamelen van donaties

 Fondsenwerving: 1) opstellen van een flyer met verzoek om geld te doneren, die op

gezette tijden verstuurd kan worden (bijvoorbeeld rond de Kersttijd); 2) het maken 

van een donatiebus, die aanwezig is tijdens elke multiloog-bijeenkomst en andere 

bijeenkomsten in het kader van Multiloog voor aanwezigen om geld te geven; 3) het

opstellen van en versturen van een bedankbrief aan donateurs; 

 Opstellen activiteitenplan voor 2015. Daarbij zijn de volgende activiteiten 

gerealiseerd:

– Organisatie vertoning documentaire “Open dialog” met aansluitend Multiloog 

– gesprek op vrijdag 24 april in centrum Muzenis; deze bijeenkomst werd 

door circa 35 mensen bijgewoond; 

– Organisatie van een benefiet maaltijd ter gelegenheid van het 18-jarige 

bestaan van Multiloog op zondag 11 oktober in de lunchroom ruimte van Da 

Vinci. Hieraan namen 50 mensen deel.

 Opstellen van een beleids- en meerjarenplan.

5. Plannen voor de komende periode

In de verslagperiode lag in het eerste bestaansjaar van de Stichting – in 2014 - de nadruk 

op de oprichting van de Stichting; in het tweede jaar was er ruimte voor de organisatie van 

bovengenoemde twee activiteiten: a) de organisatie van de vertoning van de documentaire  

“open dialog” met een aansluitend Multiloog –  gesprek en b) de organisatie van een 

benefiet maaltijd ter gelegenheid van het 18 jarige bestaan van Multiloog. Op de website  

https://stichtingvriendenvanmultiloog.wordpress.com/aktueel/ wordt verslag gedaan van 

deze twee activiteiten met foto’s als illustratie.

Voor het jaar 2016 is het bestuur van de Stichting Vrienden van Multiloog van plan deze 

activiteiten te continueren. 

4

https://stichtingvriendenvanmultiloog.wordpress.com/aktueel/

