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Stichting Vrienden van de Koggehoeven   
 

Notulen 2 juli 2022 

 

Aanwezig: Fred, Trees, Afra en Hans 

 

1. Opening 
Fred heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 

2. Mededelingen 
Voorafgaand aan de vergadering hebben Hans en Fred gekeken naar een nieuwe 

flyer voor de stichting. Zij zijn tot de slotsom gekomen dat een flyer voor onze 

stichting niet het juiste middel is. Het lijkt hun veel praktischer om een soort 

visitekaartje te maken wat iedereen in zijn portemonnee kan doen en uitdelen waar 

nodig. Hans heeft al een concept gemaakt ter eerste beoordeling. Hij vraagt aan 

iedereen te kijken of er foto’s zijn die goed het paardenrusthuis en de zorgboerderij 

weergeven. 

Het is de bedoeling dat deze kaartjes voor de open dag beschikbaar zijn. 

Bestelling wordt in principe gedaan bij de Indrukmakers (onze oude sponsor). 

Hans werkt e.e.a. uit. 

 

3. Notulen van 4 maart jl.  
Brief: 

Is inmiddels verstuurd. 

 

Rabo club support 

Wij hebben bevestiging gehad dat wij weer mee doen in 2022. 

Voor op de open dag en langs de weg zal een poster (A0) worden ontwikkeld die kan 

worden opgehangen om zo meer stemmers te bereiken. 

Hans en Fred pakken dit op. 

 

De notulen worden akkoord gegeven.   

 

4. Actielijst 
E-mail adressen binnen ons domein, afgehandeld. 

Versturen brief, afgehandeld. 

Rabo clubsupport, afgehandeld. 

Benaderen huidige sponsoren, afgehandeld. 

Betalen rekening Intratuin, afgehandeld. 

Reeds afgehandelde punten worden van de lijst afgehaald. 
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Stichting Vrienden van de Koggehoeven   
 

5. Open dag 

Fred zal op korte termijn met Marit overleggen waar alle kraampjes komen te staan 

en de inzet van cliënten. 

Ook de wensen van onze sponsoren worden daarin meegenomen. 

 

Om de geldstroom voor alle partijen eenvoudig te houden wordt besloten om met 

muntjes te werken die een waarde vertegenwoordigen van € 1,50. 

Een hot-dog, blikje fris en het plankje kosten 1 muntje met de mogelijkheid om er een 

veelvoud van te maken (bij grote prijzen Rad van Avontuur). 

De muntjes worden in ieder geval bij het kraampje van de Stichting verkocht. 

Muntjes die mensen niet gebruiken kunnen worden ingewisseld voor contant geld. 

Mocht dit op dat moment niet lukken dan wordt het bedrag achteraf terugbetaald via 

onze bankrekening. Tevens wordt een bus neergezet waarin je de muntjes kan 

stoppen om daarmee ons te sponsoren.  

 

a) Rad van fortuin.  Alles loopt. Nog uitgewerkt wordt hoeveel ronden er zijn en 

een inschatting van de tijden en inzet cliënten. Dit om niet in 

het gedrang te komen met andere mogelijke activiteiten 

  

 

b) Eigen stand. Alle activiteiten zijn bekend. Hans geeft nog aan welke zaken 

er allemaal benodigd zijn en of hij deze geregeld heeft. 

 

c) Hot-dog kraam. Fred geeft aan dat voor de Hot-dog kraam hij iemand heeft 

gevonden die deze wil bemannen. Alle sauzen worden gratis 

ter beschikking gesteld. Uit het overzicht blijkt dat met een 

verkoopprijs van € 1,50 er een maximale winst voor de 

stichting te behalen is van € 510,--. 

Servetten en meerdere afvalbakken moeten nog worden 

geregeld. 

 

Omdat het van belang is voor het gesprek mat Marit wordt afgesproken dat alle 

uitwerkingen op korte termijn aan Fred worden gezonden. 

 

Besloten wordt om op 31 juli om 11.00 uur een video overleg te houden via Whatsapp 

om te kijken of alles geregeld is. Dan wordt ook de afspraak gemaakt over de 

voorbereiding op zaterdag 3 september. 

Hans initieert de vergadering.  
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6. Naamgeving stichting in al onze schriftelijke uitingen 
Tijdens het bespreken van de flyer / kaartjes kwam naar voren dat wij niet 

consequent onze naam weergeven. De enige en juiste weergave is Stichting Vrienden 

van de Koggehoeven. Afgekort SVK. Zowel de website als onze modeldocumenten 

worden aangepast. Actie Fred 

 

7. Wat Verder Nog Ter Tafel Komt  
Niets. 

 

8. Volgende vergadering 

Wordt na de open dag in overleg vastgesteld. 
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Actielijst: 
 

Datum Omschrijving Door Open/Afgehandeld 

  Hogeschool Alkmaar afstudeeropdracht bedrijfsvideo Fred Loopt 

10-5-

2022 

Geluidsinstallatie 

Huren geluidsinstallatie voor Rad van Avontuur 
Hans   

2-7-2022 Visitekaartjes 

Concept uitwerken en voorleggen aan allen. 

Ieder kijkt naar passende foto's. 

Voor open dag gereed. Hans/allen   

2-7-2022 Poster A0 

Poster ontwikkelen voor open dag en langs de weg voor 

Rabo clubsupport Hans/Fred   

2-7-2022 Overleg Marit open dag 

Locatie kraampjes, inzet cliënten afstemming 

tijdsplanning Fred   

2-7-2022 Video overleg 

31 juli om 11.00 uur via Wahtsapp Hans   

2-7-2022 Muntjes 

Beschikbaar stellen muntjes door zwemvereniging Hans   

2-7-2022 Indeling activiteiten 

Overzicht van alle activiteiten met globale tijdsplanning 

en inzet cliënten. Allen   
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