
 

 

Beleidsplan Stichting Kringloopwinkel het Goede Doel Zeist 

De naam is Stichting Kringloopwinkel het Goede Doel Zeist 

RSIN nummer   8600.95.630 

Postadres    Finsponglaan 122 te Zeist 

E mail adres    info@hetgoededoelzeist.nl  

De naam van de website www.hetgoededoelzeist.nl 

KvK nummer   7497 8462 

Stichting Kringloopwinkel het Goede Doel Zeist is opgericht op 29 mei 2019 2019 te Zeist bij Notaris 

Mr. J.H. Kool. 

Doelstelling. 

De Stichting heeft ten doel: 

1. Het in gelijke mate financieel ondersteunen van de stichtingen: Stichting Woord en Daad 

Winkels, Stichting Bridging Nations and Persons Nederland en Stichting Goede Doelen 

Wijkgemeente de Bron. 

2. Het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

3. De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door de organisatie, de 

exploitatie, de ondersteuning van een kringloopwinkel, waarin door vrijwilligers roerende 

zaken worden ingezameld en verkocht. 

4. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen. 

1. A.C. van Alphen, voorzitter 

2. M.C. Blok, secretaris 

3. P.J. Keijmel, penningmeester 

4. J. van den Berg, lid 

5. M.G. van Dijk – van den Bor, lid 

6. C. Randewijk, lid 

 

Het bestuur is eindverantwoordelijk ten aanzien van het te voeren beleid van de Stichting.  

Het bestuur keurt de jaarplannen (inclusief het budget), de jaarrekening en het jaarverslag goed en 

ook de af te leggen verantwoording. 

Binnen de goedgekeurde jaarplannen is of wordt een bestuurslid mandaat gegeven tot 

handelingsvrijheid met achteraf verantwoordingsplicht. 
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Missie/Visie. 

De Stichting Kringloopwinkel het Goede Doel Zeist draagt vanuit haar doelstelling bij aan de 

verwezenlijking van de doelen van de drie oprichtende stichtingen. Het betreft de  

 Stichting Woord en Daad Winkels 

 Stichting Bridging Nations and Persons Nederland 

 Stichting Goede Doelen Wijkgemeente De Bron 

Zij doet dit in verbondenheid met normen en waarden vanuit de christelijke traditie. 

De Stichting ziet als haar opdracht: zonder winstoogmerk de oprichtende stichtingen van financiële 

middelen te voorzien, ten einde hun ondersteunende activiteiten vanuit naastenliefde tot uitvoering 

te brengen. 

Taken. 

De stichting exploiteert zonder winstoogmerk een kringloopwinkel te Zeist. 

Middelen. 

De stichting wil haar middelen als volgt verwerven: 

1. de opbrengst van de kringloopwinkel. 

2. Donaties en Giften 

3. Erflatingen 

4. Etc. 

  

Beleid. 

1.De Stichting is in mei 2019 opgericht. 

2. Er is inmiddels een bestuur gevormd, een pand gehuurd en vergunningen etc. verkregen voor 

exploitatie van een kringloopwinkel. 

3. In de 2e helft van 2019 zal een procedure tot aanvraag ANBI-status gestart worden. 

4. De Stichting zal regelmatig een Nieuwsbrief uitbrengen over het reilen en zeilen van de stichting. 

5. In Q4 2019 zal het jaarplan voor 2020 opgesteld worden inclusief de financiële paragraaf. 

Organisatie. 

De organisatie wordt beperkt tot het bestuur c.q. bestuursleden met uitvoerende taken. De Stichting 

heeft geen medewerkers in dienst met name om de overhead kosten tot een minimum te beperken. 

Kosten zullen alleen vergoed worden op basis van werkelijk gemaakte reis- of onkosten. 

Het bestuur is dus onbezoldigd of anders gezegd bestaat uit vrijwilligers. 

Dit beleidsplan is opgesteld op 9 september 2019.  


