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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 2017 waren met ruim
€ 100.000,-- ongeveer 10% hoger dan in 2016.

 De kerstactie in 2017 werd verder weer uitgebreid. 
Klanten konden een vereniging of stichting naar keuze 
nomineren. De 10 meest genomineerden ontvingen uit 
handen van de voorzitter een cheque van € 1.000,-- .
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De cijfers werden samengesteld en 

goedgekeurd door het accountantskantoor 

WEA te Zaltbommel. 



De Spullewaard en zijn vrijwilligers
De Kringloopwinkel bestaat sedert 11 maart 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/Kerk/Voedselbank.  Ook de plek voor onze 90 
vrijwilligers Een schitterende locatie die uitnodigt om te komen snuffelen en 
kopen. Iets wat merkbaar is aan de blijvende stijgende omzet en natuurlijk het 
extrawerk voor de vrijwilligers en leiding.

Wat ook merkbaar is, is dat het pand zeker niet energiezuinig is. Iets wat het 
Bestuur zorgen baart. De “ Servicekosten” groeien de pan uit met door een 
miscalculatie van onze huurbaas de Stichting Salt Boemel. In samenspraak met 
enkele andere grote huurders is getracht om gesprekspartner te kunnen 
worden bij de huurbaas. Dit is helaas nog niet van de grond gekomen.

In 2018 werd de oude Bestelbus ingeruild en werd er een jonge 1e hands bus 
aangekocht. 

Om extra opslagruimte te creëren werd een houten keet nabij “inname” 
gebouwd. Veel transport spullen kunnen hier worden gestald zodat de routing 
bij inname verder kon worden geoptimaliseerd.

Voor de kleding sorteer afdeling  werd in het pand extra ruimte gehuurd.

Waar we het voor doen blijft volledig staan en we hebben in 2018 dan ook 
weer volop kunnen schenken en doneren. 
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 De Spullewaard Zaltbommel telt in 2018 een 90 tal 
enthousiaste vrijwilligers . Sommigen van hen al 
vanaf het prille begin in 2004.

 De Stichting heeft in  2018 3 medewerksters in dienst 
voor in totaal 75 uur per week. Naast de 
bedrijfsleidster een contract van 33 uur wordt zij 
bijgestaan door 2 medewerksters achter (inname 
van de te verkopen goederen. (25 en 17 uur per 
week) Hiervan is 1 medewerkster tevens 
plaatsvervangster van de berdrijfsleidster.

 Deze medewerkers zorgen voor het reilen en zeilen 
in de winkel. Coördineren, begeleiden, sturen, 
roosters en opleiding maar ook de ophaaldienst 
met onze eigen bus wordt door hen georganiseerd.

 Naast onze grote groep niet misbare vrijwilligers zijn 
er ook met regelmaat via Pressent  mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam bij onze 
Stichting terwijl vanuit Reclassering Nederland af en 
toe uren worden gewerkt door mensen met een 
kleine taakstraf.   



Bestuur 2018  (ongewijzigd met 2017)

Het Bestuur van de Stichting bestond 
in 2018 uit:

 Voorzitter : Wim Lambooij

 Secretaris : Jan van Klinken

 Penningmeester : Cees van    
Nieuwenhuizen

 Lid : Andries Donker
 Lid : Elzemiek Korteweg

 Lid : Anita de Vries


