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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
2015 waren ongeveer gelijk
aan het behaalde resultaat
ofwel€ 62.901,-- tegenover €
62.518,--in 2014 en €
50.000,-- in 2013. Voor
zover het zich laat aanzien
zal in dit lopend jaar 2016
het bedrag bestemd voor
giften verder 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 2014 zijn wij vanaf een
voor het publiek vertrouwde
plek verhuist  naar 

Een oud schoolgebouw,
gedeeld met andere
instellingen als kunstenaars
en verenigingen/stichtingen.
 Ook de plek waar onze
vrijwilligers Een
schitterende locatie die
uitnodigt om te komen
snuffelen en kopen. Iets wat
merkbaar is aan de
wederom toegenomen
omzet en natuurlijk het
extrawerk voor de
vrijwilligers en leiding.

Alles heeft zijn prijs dus ook
de huur die moet worden
opgebracht is fors. Een
probleem is dat de kosten
voor energie nauwelijks zijn
te sturen, iets wat de
aandacht van het Bestuur
blijft houden. Zoeken naar
alternatieven blijken veelal
nog duurder te zijn. Groeien
we wederom uit ons jasje?
Weer hebben we een deel
van de zolder in de
ontvangstruimte
toegevoegd aan de opslag.
Het blijkt nog steeds krap te
zijn. are artikelen, denk aan
tuinmeubelen of
Kerstartikelen.

Waar we het voor doen blijft
volledig staan en we
hebben in 2015 dan ook
weer volop kunnen
schenken en doneren.
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 De Spullewaard Zaltbommel
telt in 2015 een 70 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 20 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 2015

Het Bestuur van de Stichting
bestond in 2015 uit:

 Voorzitter : Wim Lambooij

 Secretaris : Jan van Klinken

 Penningmeester : Cees van    
Nieuwenhuizen

 Lid : Andries Donker

 Lid : Elzemiek Korteweg

 Lid : Ietje van Hintum
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