Activiteitenverslag 2017 - Stichting Conamis
Inleiding
Voor u ligt het activiteitenverslag 2017 van Stichting Conamis. Waar de financiële jaarstukken
inzicht geeft in de financiën van 2017, wil dit verslag een overzicht bieden van de activiteiten
van Stichting Conamis in dat jaar.

Menskracht en voorzieningen
Stichting Conamis werd opgericht op 20 maart 2017. Hiervoor hebben de bestuursleden zich,
met belangrijke inhoudelijke ondersteuning van derden, ingezet. Uiteraard was er al voorwerk
gedaan, maar de rest van 2017 stond in het teken van verdere uitwerking van de stichting en
haar werkzaamheden.

Doelstelling 2017
In het meerjarenbeleidsplan staan vier doelstellingen geformuleerd:
1. De juiste criteria voor het juiste doel
2. Zo veel mogelijk mensen op vakantie
3. Netwerk uitbreiden
4. PR en communicatie
Zoals te verwachten in de startfase, is in 2017 de aandacht voornamelijk uitgegaan naar het
opzetten van de juiste infrastructuur voor ons werk en communicatie.

Activiteiten 2017
Financiële infrastructuur
Na de oprichting van Stichting Conamis is in 2017 de financiële infrastructuur opgezet. Hierdoor
kan Stichting Conamis rechtstreeks gelden ontvangen en beschikken over haar vermogen. De
bankrekening is ondergebracht bij SNS. Ook is Conamis bezig geweest om te voldoen aan de
voorwaarden voor de aanvraag van een ANBI-status. De verwachting is dat deze in 2018 zal
worden verkregen.

Huishoudelijk reglement
Een huishoudelijk reglement geeft praktisch uitwerking aan een aantal in algemene zin in de
statuten geregelde zaken. In 2017 is hard gewerkt aan het opstellen van een huishoudelijk
reglement. Eind 2017 stond dit huishoudelijk reglement in de grondverf, wat betekent dat deze
begin 2018 tot een werkbaar document afgerond kan worden.

Toetsingscriteria
Om houvast te hebben bij het beoordelen van een aanvraag voor een financiële bijdrage heeft
Stichting Conamis in 2017 belangrijke stappen gezet in het opstellen van toetsingscriteria. Deze
toetsingscriteria bieden niet alleen handvatten voor de beoordeling van een aanvraag, maar
dienen ook de aanvrager transparantie te bieden. Deze toetsingscriteria zullen daarom ook
gepubliceerd worden op de website.

Communicatie
Geen stichting zonder communicatie! In 2017 zag de facebookpagina het licht. Daarnaast werd
een eigen mailadres geregeld, waardoor Stichting Conamis rechtstreeks bereikbaar is.
Daarnaast werden afspraken gemaakt voor de hosting van de website en werd er gewerkt aan
een opzet voor de inhoudelijke vulling van de website.
Gedurende de zomer werd een korte flyer ontwikkeld met het oog op collectedoeleinden. Op dat
moment waren andere communicatiemiddelen nog niet in de lucht.

Vergaderingen
Het bestuur van Stichting Conamis heeft in 2017 in totaal 4 bestuursvergaderingen gehad: op
25 april, 16 juni (digitaal), 18 juli en 22 december.

