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Stichting Kringloop 

Zaltbommel 

 Inhoud:  

 Missie 

 Cijfers en de centen 

 De mensen 

 De medewerkers 

 



Missie 
 Bevorderen van een schoon milieu 
 Het tegengaan van verspilling en 

waardevolle grondstoffen 
 Het bestrijden van het afvalprobleem 
 Het financieel ondersteunen van 

mensen, waar ook ter wereld die hulp 
nodig hebben, ongeacht huidskleur of 
religie of welk ander mogelijk 
onderscheid ook. 

 Voorts al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin van het woord. 
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 Een van de missies is het financieel ondersteunen 
van mensen, waar ook ter wereld die hulp nodig 
hebben, ongeacht huidskleur of religie of welk 
ander mogelijk onderscheid ook. 

 De Stichting beoogt een zo groot mogelijk deel 
van de inkomsten te verdelen onder hen die dit 
dan ook nodig hebben, zo mogelijk met een 
band vanuit de Bommelerwaard.  

 Aanvragen worden door het Bestuur getoetst en 
na akkoord bevinding Bestuur zijn het de 
Vrijwilligers die stemmen of en hoeveel er 
gedoneerd gaat worden. 

 De Donaties/giften over 2013 waren omreden 
van reserveringen voor de verhuizing iets lager 
maar bedroegen nog steeds € 50000,--
tegenover € 72.000,-- in 2012. Voor zover het zich 
laat aanzien zal in het verhuizingsjaar 2014 het 
bedrag bestemd voor giften weer kunnen 
stijgen.  
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De cijfers werden samengesteld en 

goedgekeurd door het accountantskantoor  

 

Van Noord Accountants en Belastingadviseurs 

te Zaltbommel 



De Spullewaard en zijn vrijwilligers 
De Kringloopwinkel bestaat sedert 2004 in Zaltbommel. 
Vanuit een kleine werkplaats naar een plekje in de stad werd 
door ruimtegebrek al gauw gekozen voor een mooie locatie 
aan de rand van Zaltbommel. Een voormalige kas me 
aanbouw werd de plek van waaruit er een jaarlijkse groei 
kon plaatsvinden. 

In overleg met de gemeente Zaltbommel zijn wij in overleg 
om in 2014 te komen tot een volwaardige plek in het 
voormalige LTS schoolgebouw, tezamen met o.a. ook de 
Voedselbank Bommelerwaard , een Spel-o-Theek maar ook 
vele kunstenaars. 

Om deze reden zijn wij in 2012 begonnen met het reserveren 
van middelen, nodig voor de massale verhuizing van onze 
kringloopwinkel. 

De plannen voor de verhuizing zijn concreet en een aanvang 
is in november 2013 gemaakt met het schilderen en inrichten 
van het nieuwe pand aan de Van Heemstraweg 9 te 
Zaltbommel. Pand9 genoemd.  
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 De Spullewaard Zaltbommel telt in 2013 
een 50 tal enthousiaste vrijwilligers . 
Sommigen van hen al vanaf het prille 
begin in 2004. 
 

 Vanwege de grootte en groei zijn er en 
2tal bedrijfsleidsters als ZZPer werkzaam 
voor de kringloopwinkel. Zij werken 
ieder een 15 tal uren per week. Zij 
zorgen voor het hele reilen en zeilen 
van de winkel . Van het maken van 
roosters tot het organiseren van 
opleiding vrijwilligers en het tellen van 
de inkomsten. Twee 1000 pootjes dus. 



Bestuur 2013 

Het Bestuur van de Stichting bestond 
in 2013 uit: 

 Voorzitter : Wim Lambooij 

 Secretaris : Jan van Klinken 

 Penningmeester : Cees van     
   Nieuwenhuizen 

 Lid : Andries Donker 

 Lid: Elzemiek Korteweg 


