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1. Bestuur 

Het bestuur bestaat uit zes personen, waarvan iedere participerende stichting twee 

bestuursleden levert. Per 1 januari 2020 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

• A.C. van Alphen, voorzitter 

• M.C. Blok, secretaris 

• P.J. Keijmel, penningmeester 

• J. van den Berg, lid 

• M.G. van Dijk – van den Bor, lid 

• C. Randewijk, lid 
 
In mei 2021 trad de heer Van Alphen terug als voorzitter; hij werd opgevolgd door de heet M. 
van Ginkel. In juli 2020 trad mevr. Van Dijk – van den Bor terug; zij werd opgevolgd door de 
heer A. Slootweg. 
De heren Van den Berg en Randewijk werden benoemd tot uitvoerend bestuurslid, en 
kregen tevens resp. de portefeuilles ‘commerciële zaken’ en ‘communicatie/PR ‘toebedeeld. 
De heer Slootweg heeft de portefeuille ‘coördinatie vrijwilligers’ toebedeeld gekregen. 
 

2. Kascommissie: 

De kascommissie die de Jaarstukken 2020 controleert bestond per 1 januari 2020 uit de 

heren H. van Driel en M. van Ginkel. Na zijn benoeming tot voorzitter is de heer Van Ginkel 

teruggetreden en is in zijn plaats de heer G. Kroes benoemd. 
 

3. Beleidszaken 2021 

3.1 Algemeen 

In het Jaarplan 2020 was een aantal speerpunten benoemd. Door de Covid19 pandemie, 

waardoor de kringloopwinkel in het voorjaar een flink aantal weken en ook in de tweede helft 

december 2020 gesloten was, alsook door de beperkende maatregelen in de tussenliggende 

periode waarin de winkel wel (gedeeltelijk) geopend was, is het niet mogelijk gebleken deze 

speerpunten planmatig uit te voeren. Ze zijn daarom grotendeels weer opgenomen in het 

Jaarplan 2021. Ook de verhuizing van de Johan van Oldenbarneveltlaan naar de 

Dijnselburgerlaan, waartoe in augustus 2020 werd besloten, bemoeilijkte het doelgericht 

aandacht geven aan de speerpunten. 

Dit alles neemt niet weg dat er in 2020 veel ervaringen zijn opgedaan. Het bestuur heeft 

geconcludeerd dat een verdere professionalisering van (in eerste instantie) de coördinatoren 

en (vervolgens) de vrijwilligers wenselijk is. Daarom werd in december de ‘Notitie 

uitgangspunten en taakverdeling december 2020’ opgesteld en – net voor de tweede lockdown – 

met de betrokkenen besproken. 

3.2 Ontwikkeling en vaststelling van beleidsdocumenten en beleidsbeslissingen 

In 2020 zijn de volgende documenten opgesteld en door het bestuur vastgesteld: 

• De Jaarrekening 2019 

• Beleidsplan 2020 
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• Jaarplan 2020 

• Code Goed Bestuur 

• Coronabeleid: een bestuursdocument in verband met het weer openstellen van de winkel 
na de eerste lockdown 

• Huishoudelijk Reglement 

• Algemene Voorwaarden 

• Rooster van aftreden bestuursleden 
 
Verder werden verschillende verzekeringen afgesloten: aansprakelijkheidsverzekering voor 
bestuur en vrijwilligers, inventaris en dekking opruimkosten in geval van calamiteit 
Ook werden sponsors voor de lease bus geworven. 
 
3.3 Web-etalage 

Om de verkoop te stimuleren is een zgn. web-etalage gebouwd waarop van meer 
waardevolle artikelen foto’s met een korte beschrijving worden geplaatst. Met het oog op 
wettelijke regelingen zijn hiervoor ook algemene voorwaarden (beknopt), en documenten 
voor het privacybeleid, herroepingsrecht, verzending en levering van goederen en het cookie 
beleid opgesteld. 
 
3.4 Verhuizing van Johan van Oldenbarneveltlaan naar de Dijnselburgerlaan 

Voordat de Stichting Kringloopwinkel Het Goede Doel Zeist medio 2019 aan de Johan van 
Oldenbarneveltlaan van start ging, waren er al heel veel te verkopen goederen verzameld en 
opgeslagen in de Thomaskerk aan de Oranje Nassaulaan in Zeist. Bij de start van de winkel 
is een groot gedeelte daarvan, maar lang niet alles, overgebracht naar de winkel. Toen de 
winkel eenmaal draaide werden er zoveel goederen aangeleverd dat de winkel heel snel 
‘bomvol’ stond. Een groot gedeelte van de aangeleverde goederen kon daar ook niet worden 
geplaatst. Naast de opslag in de Thomaskerk werd een tweede opslagplaats in gebruik 
genomen in een leegstaand pand van Aalberts B.V. aan de Dijnselburgerlaan. Op beide 
locaties konden goederen gratis, maar – zo wisten we - tijdelijk worden opgeslagen.  
Daarom is het bestuur al in de vergadering van 25 mei een bezinning gestart op de 
huisvesting van de winkel. Dit werd mede gestimuleerd doordat het pand van Aalberts B.V. 
aan de Dijnselburgerlaan – tegen aantrekkelijke voorwaarden - te huur kwam. In de 
vergadering van 31 augustus werd de definitieve beslissing tot verhuizing genomen. Dat 
betekende heel veel werk in de daaropvolgende periode: opstellen businessplan voor de 
nieuwe (veel grotere) winkel, ontruiming van de Thomaskerk, inrichting van het pand aan de 
Dijnselburgerlaan, uitverkoop aan de Johan van Oldenbarneveltlaan, verhuizing van het ene 
naar het andere pand, regelen van de voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst voor 
de Johan van Oldenbarneveltlaan, publiciteit in de Nieuwsbode e.a. 
 
4. Financiën 

Door de kascommissie die de Jaarrekening 2019 had gecontroleerd deed aan het bestuur 
verschillende nuttige adviezen. Deze zijn besproken en overgenomen. Voor het financiële 
reilen en zeilen in 2020 wordt verwezen naar de door de penningmeester opgestelde 
jaarrekening 2020. 
 

5. Relatie bestuur – vrijwilligers 

Het Jaarplan 2020 geeft aan dat het bestuur een goede relatie met de vrijwilligers van 

essentieel belang vindt. Zij wil deze onderhouden en bevorderen door: 

a. Het benoemen van een van de bestuursleden tot coördinator vrijwilligers 
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b. Het periodiek uitbrengen van een Nieuwsbrief ten behoeve van de vrijwilligers 

c. Het beleggen van bijeenkomsten door enkele bestuursleden met de coördinatoren 

d. Het beleggen van minimaal twee vrijwilligersbijeenkomsten 

Van deze punten zijn die genoemd onder a. en b. in 2020 gerealiseerd. De Nieuwsbrief (punt 
b.) is enkele keren uitgekomen, maar dit zal vanaf 2021 meer planmatig worden opgepakt. In 
2020 zijn er wel bijeenkomsten gehouden met vrijwilligers, maar die hadden vooral te maken 
met het verstrekken van informatie over het reilen en zeilen van de kringloopwinkel en de 
verhuizing. De bij punt d. genoemde bijeenkomsten betreffen informele bijeenkomsten waar 
we gezellig bij elkaar zijn en een hapje en drankje nuttigen. De Nieuwjaarsbijeenkomst van 2 
januari 2020 beantwoordde wel hieraan. Het was een gezellig en zeer gewaardeerd 
samenzijn. 

 

6. Vergaderingen 

6.1 Bestuursvergaderingen 

Volgens het Jaarplan zou het bestuur vier keer vergaderen, ongeveer één keer per kwartaal. 

In verband met de Covid19 pandemie én met het oog op de verhuizing van de 

kringloopwinkel naar een nieuwe locatie is er vaker vergaderd. Tussen 10 februari t/m 21 

september werden 7 vergaderingen gehouden, terwijl er daarna 11 keer informele 

bestuursvergaderingen werden gehouden om (bijna) wekelijks bij te praten over de 

ontwikkelingen. De besluiten die in de informele bestuursvergaderingen werden gehouden 

zijn alle geformaliseerd in de bestuursvergadering van 18 januari 2021. 

 

6.2 Bijeenkomsten coördinatoren 

Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd door enkele (uitvoerend) bestuursleden 

met de coördinatoren, maar ook hier was het door omstandigheden niet mogelijk dit te doen 

volgens het beoogde schema. 
 
Terugkijkend kan worden vastgesteld dat 2020 een intensief jaar was dat zich ook op veel 
fronten anders heeft ontwikkeld dan we hadden voorzien. Er is veel van bestuur meer vooral 
ook van de vrijwilligers gevraagd en – dat stellen we met veel waardering vast – ook 
geleverd. We zeggen God dank voor de krachten die Hij ons gaf en voor Zijn zegen op ons 
werk. 


