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Voorwoord 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting “Kringloop Het Goede Doel”. De Stichting is opgericht 

en notarieel geregistreerd op 14 maart 2022 en gevestigd te Brakel, Korterak 18.  Aanleiding 

voor het ontstaan en oprichting van de Stichting is dat enkele leden van de zendingscommissie 

van Gereformeerde Gemeente te Poederoijen, Aalst en Brakel wilden komen tot een vaste bron 

van inkomsten voor zending en evangelisatie van genoemd kerkgenootschap door het realiseren 

van een kringloopwinkel. Op 14 mei 2022  is de Kringloopwinkel geopend.  

 

Inleiding 

Kringloop “Het Goede Doel”  is een tweedehandswinkel met kwaliteitsgoederen. Het is een 

sociale en maatschappelijke onderneming, zonder winstoogmerk,  die zijn klanten in de mooiste 

en schoonste kringloopwinkel van de Bommelerwaard een prettige en plezierige 

winkelervaring wil bieden in een mooie overzichtelijke winkel. Het is een plaats van 

ontmoeting waar sociale contacten ontstaan en uitgroeien. Men kan er terecht voor een kopje 

koffie of zo maar een praatje.  

De winkel draait volledig op vrijwilligers, er zijn geen betaalde functies, waardoor de kosten 

zo laag mogelijk kunnen worden gehouden en zoveel mogelijk van de opbrengst aan de doelen 

kan worden afgedragen.  

Hiervoor is doorzettingsvermogen, inzet en een duidelijk helder doel nodig.  

 

1.  Doel en Grondslag  Stichting “Kringloop Het Goede Doel” 

 

Stichting “Kringloop Het Goede Doel” heeft de volgende doelstellingen geformuleerd: 

De stichting stelt zich ten doel gelden bijeen te brengen ten behoeve van deputaatschappen 

behorende tot de Gereformeerde Gemeenten. 

  De stichting tracht haar doel te bereiken door het in stand houden van een kringloopwinkel 

en daarmee verwante activiteiten in de meest ruime zin van het woord. 

  Kringloop zamelt spullen in  welke nog bruikbaar zijn. Het selecteert, sorteert en repareert 

de goederen vervolgens en verkoopt hetgeen daarvoor geschikt is in de winkel. Dit houdt in dat 

we het storten van afval willen beperken en het hergebruik van producten en materialen willen 

stimuleren. 

Grondslag: 

De Kringloop is ondergebracht in de Stichting “Kringloop Het Goede Doel”. De stichting heeft 

als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan belijdenis 

wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij 

onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de drie formulieren van enigheid, zoals deze zijn 

vastgesteld door de nationale synode die in de jaren 1618-1619 te Dordrecht is gehouden.  

Ook komt daarin naar voren wat we als stichting willen zijn en waar we voor gaan: Gelden 

genereren om de zending en evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten van financiële 

middelen te voorzien om het Evangelie te verspreiden, ver weg en dichtbij. Dit wordt bereikt 

door goederen in te zamelen en deze geschikt te maken voor de verkoop in de winkel. Daarmee 

wordt bijgedragen aan een duurzame maatschappij en op een verantwoorde wijze omgaan met 

Gods schepping. 
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2.  Onstaan van de Stichting “Kringloop Het Goede Doel” 

   

Het idee om een kringloopwinkel te beginnen lag bij de zendingscommissies van de 

Gereformeerde Gemeente te Poederoijen, Aalst en Brakel. Er werd gezocht naar voldoende 

steun en draagkracht om dit idee verder uit te werken. Er werd een bestuur gevormd en een 

voorzitter, secretaris en penningmeester benoemd. Statuten werden opgesteld en notarieel 

vastgelegd. Met hulp van een flink aantal gemeenteleden werd een plan gemaakt en  een pand 

gezocht en gevonden. Financiële middelen en mankracht kwamen beschikbaar om het pand 

geschikt te maken als kringloopwinkel. Na een intensieve periode werd het pand Korterak 18 

te Brakel, van ongeveer 800 m2, geschikt geacht om een Kringloopwinkel te openen. 

 

3.    Het bestuur 

Het bestuur bestaat uit tenminste 5 en maximaal 7 leden: een voorzitter, secretaris en 

penningmeester. 

 

 Voorzitter: K. van de Beek-Baks  

 Secretaris: M. Hazenboom-Boender 

 Penningmeester: A.H. van der Spek-Kaashoek 

 Algemeen Adjunct: M.J. van Beek- van Tuijl 

 Lid: J.A.H. Schenkeveld 

 

De bestuursleden zijn tevens dagverantwoordelijken en er is altijd tenminste één van hen 

aanwezig als de winkel open is. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf leden en 

dienen (doop)lid te zijn van de Gereformeerde Gemeente. Het bestuur kiest uit zijn midden een 

voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen adjunct.  De leden van het bestuur 

genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door 

hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  Het bestuur vergadert ten minste 1 keer 

per jaar.  Meer informatie over het bestuur is te vinden in de statuten van de Stichting. 

 

4. Het beheer en de besteding van het vermogen 

Stichting “Kringloop Het Goede Doel” is als stichting verplicht de administratie te voeren. Het 

boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december van hetzelfde jaar. 

Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden 

door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar 

opgemaakt, welke jaarstukken binnen twee maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur 

word aangeboden.  Het bestuur laat de boeken van de stichting onderzoeken op een wijze zoals in 

zijn reglement bepaald. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft 

kennisgenomen van de uitkomsten van het  onderzoek. 

De stichting verplicht zich – conform de fiscale wet- en regelgeving – de jaarlijkse opbrengst uit 

te keren aan de deputaatschappen behorende tot de Gereformeerde Gemeenten.  

De ANBI(Algemeen Nut Beoogde Instellingen) status zal worden aangevraagd waardoor een 

aantal belastingvoordelen mogelijk zijn en de giften die men schenkt aan de stichting aftrekbaar 

zijn voor de belasting. 
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5. Gegevens van de stichting  
 

 

Stichting “Kringloop Het Goede Doel” is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, Blaak 

40, 3011 TA , Rotterdam onder  KvK nummer:85784133  Het bestuur bestaat uit een voorzitter, 

secretaris, penningmeester, een algemeen adjunct en 1 algemeen bestuurslid.  

Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is: : 863740765  

Het banknummer van de Stichting is: NL16 RABO 0190 6270 77 

Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden 

gedownload. 

Kringloop Het Goede Doel 

Korterak 18 

5306 TD  Brakel 

Contactgegevens 
E: info@kringloophetgoededoel.nl 

T: 06- 28089686 

 

Website: www.kringloophetgoededoel.nl. 

 

OPENINGSTIJDEN: 

Donderdag 10:00 – 16:00 

Vrijdag 10:00 – 16:00 

Zaterdag 10:00 – 13:00 

Inleveren van goederen kan op de dagen dat we open zijn. 

 

20 juli 2022 Brakel. 

http://www.kringloophetgoededoel.nl/

