
 
 

                Stichting PTLS Nederland 

     Datum | tijd 28 - 05 -2022  

              
 

    Aanwezig: Menno, Diana, Nathalie 
 

Agenda: 
 

 

• Actiepunten vorige meeting:  

• Update is verstuurd. 

• Status bankrekening stichting: het is rond. Menno en Nathalie hebben bankpas en pincode. 

• Jaarlijkse vaste kosten stichting (150 bankrekening, 100 hosting website en evt een 

activiteit). Hoe financieren we dit? Na congres oproep jaarlijkse donatie vragen. 

• Congres 10 september 2022: 

• Locatie en Julie zijn akkoord met nieuwe datum. Indien onverhoopt Julie en Christiaan 

toch niet aanwezig kunnen zijn, dan online. Alleen tijdverschil issue (3 uur ’s nachts in 

Texas). 

• Nog even goed kijken naar het programma en deze definitief maken, en draaiboek 

bijwerken. Programma op posterformaat printen voor op de locatie + bewegwijzering/ 

groene pijlen. 

• Nagaan wat de deadline is voor het doorgeven van de definitieve bezoekers en lunches bij 

de locatie en catering. 

• Kosten/begroting nog even bekijken: nu servies huren voor 108 euro. Zelf inkopen van 

plastic bordjes en bekers kan schelen, net als sausjes en frisbuffet zelf regelen. Is dat ook 

zo?  

• Julie vragen vliegtickets te gaan boeken (bedrag hiervoor is reeds overgemaakt 2400 usd – 

voldoet dit nog met de huidige vliegprijzen?), vragen of de data te prikken ivm 

hotelreservering. Niet vergeten om alle bonnetjes te bewaren! 

• Zorgen dat op 3 september al eea gereed is, zoals de naamstickers, Goodie bags (knuffels 

van Meddy moeten dan naar Diana. Vrijwilligers checken of ze nog kunnen. Potloden 10-

15 sets, 2 schminkdozen  en evt versiering. 50+50 popcorn en chips – Makro pas aanvragen. 

Iets voor Julian en Christian (bedankje) en voor vrijwilligers. 

• Update naar achterban met:  

• nieuwe notulen, status congres en aanmelding. 

 
 

Actiepunten 
 

Actie Door 

Congres locatie: vragen naar online mogelijkheden (ook bij Julie informeren).  Nathalie 

Congres: Def programma (en alternatief online programma) opstellen, draaiboek 

bijwerken. 

Nathalie 



Congres: Programma op posterformaat printen voor op de locatie + 
bewegwijzering/ groene pijlen. 

Menno/ Mariëlle 

Congres: Deadline aanmelden def aantallen bij locatie en catering. Navragen evt 
prijswijzigingen na 1-1-2022 tov offertes. Lekkers in de middag: doet Trimaran dit 
of zelf? 

Nathalie 

Congres: nagaan van kosten plastic servies, sausjes en frisbuffet zelf inkopen Diana/ Mariëlle 

Congres: Julie vragen te boeken, data prikken ivm hotelreservering. En hotel 

reserveren. 

Nathalie 

Congres: naamstickers en goodie bags, potloden sets, schmink, versiering: gereed 
op 3 september 

Diana/ Mariëlle 

Congres: check of alle vrijwilligers kunnen op 10 september Nathalie 

Congres: Pas aanvragen namens de stichting voor de Makro: oa. tzt 50+50 popcorn 

en chips halen. 

Nathalie 

Congres: kleinigheidje voor Julian en Christian, en vrijwilligers  Nathalie 

Website: subscribe en donatie knoppen tzt plaatsen (nadat stichting eigen 
bankrekeningnr heeft) 

Nathalie  

Voor de vaste kosten en jaarlijkse activiteit jaarlijkse donatie vragen aan 

community (na congres). 
Nathalie 

Info over woonvoorzieningen verzamelen, artikel over schrijven Diana/ Nathalie 

ANBI status, op welke manier kan je fondsen werven, belasting aftrek etc. Menno 

Update naar achterban (juni/juli) Nathalie 

Artikel financiën (kinderbijslag, wmo.wlz etc) Nathalie/ Diana 

Nagaan wat er verandert als kind 18 wordt (artikel) Nathalie/ Diana 
 

Volgende vergadering 
 

 

 9 juli en 3 september 2022 


