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1. Algemeen
1.1 Doel en grondslag
De kringloopwinkel heeft tot doel het inzamelen van middelen ten behoeve van de Zending
Gereformeerde Gemeenten (ZGG) te Woerden. De winkel valt onder de verantwoordelijkheid
van de Stichting Kringloopwinkel Goed & Gebruikt, gevestigd te Goes.
Het inzamelen van middelen geschiedt door inname en verkoop van tweedehands goederen en
kleding in de winkel en via de website. Door ontvangsten uit overige direct aan de
winkelverkoop gelieerde inkomsten zoals reparaties en transport.
Het bestuur heeft dd. 13 maart 2014 statuten opgesteld. De statuten zijn ondertekend door de
1e en 2e voorzitter en de penningmeester van het bestuur en vertegenwoordiging van de
kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Goes. De statuten zijn vastgelegd in de akte
van oprichting 13 september 2018 en laatst gewijzigd d.d. 3 oktober 2018.
De Stichting Kingloopwinkel Goed & Gebruikt handelt op grondslag van de Heilige Schrift en de
Drie Formulieren van Enigheid, welke zijn vastgesteld in de Nationale Synode te Dordrecht
1618-1619.

1.2 Gegevens van de stichting
Kringloopwinkel Goed en Gebruikt is een zelfstandige Stichting waarop een Raad van Toezicht
het toezicht op uitoefent. De contactgegevens:
Dirk Dronkersweg 18
4462 GA Goes
Telefoon:
0113-74 52 06
Internet:
www.kringloopwinkelgoedengebruikt.nl
E-mail:
info@kringloopwinkelgoedengebruikt.nl





Kvk Middelburg:
72574135 met SBI code 47793
BTW nummer:
NL859158378B01
Bankrekening:
NL85 RABO 0159 757 525
Statutair gevestigd in Goes.

1.3 Bestuur
Het bestuur van kringloopwinkel Goed en Gebruikt bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf
leden. De bestuursleden dienen lid te zijn van de Gereformeerde Gemeente en (bij voorkeur)
lid van de lokale (Bevelandse) (PZC) zendingscommissie. Het bestuur bestaat uit een 1e
voorzitter, een algemeen adjunct, een penningmeester en een secretaris.
Het Bestuur vergadert eens per kwartaal en minimaal 2 maal per jaar. Besluiten worden
genomen op basis van meerderheid. De secretaris (ondersteunend secretaresse) (of door de
voorzitter benoemd lid) stelt van de vergadering notulen op. De bestuursleden worden
benoemd voor 3 jaren.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de verrichting van de werkzaamheden.

2.

De winkel

2.1 Bedrijfsvoering
De kringloopwinkel is soort bedrijf zodat er leiding nodig is. Een bedrijfsleider coördineert
“over-all”. Deze naamgeving is dan ook als zodanig richting de vrijwilligers gecommuniceerd. De
taakomschrijving van drie leidinggevenden is op hoofdlijnen uitgewerkt.

2.1 Het assortiment
De winkel heeft een aantal unieke kenmerken, die bijdragen aan onze doelstelling:

goede spullen

nette winkel

eigen ophaal-/bezorgservice

aantrekkelijke prijzen

vriendelijk personeel
Voor deze producten geldt: het zijn goede, gebruikte spullen waar de koper iets aan heeft. Alles
komt in aanmerking voor verkoop met een belangrijk uitgangspunt: spullen die niet passen bij
onze identiteit worden niet verkocht in de winkel. Voor de aangeboden spullen wordt niet
betaald. Spullen kunnen tijdens de openingsdagen in de winkel worden ingeleverd. Er is een
eigen ophaalservice voor grotere hoeveelheden (bijvoorbeeld het leeghalen van woningen en
grotere spullen). Ondernemers en winkeliers worden benaderd voor het innemen van
incourante voorraden (winkeldochters).
De spullen worden nauwkeurig geselecteerd en schoongemaakt. Elektrische apparatuur wordt
bij binnenkomst getest op correcte werking en, indien nodig en mogelijk, gerepareerd. Een
product wat in de winkel wordt gezet krijgt een prijssticker en een vermelding van het
weeknummer van binnenkomst.
Waardevolle spullen en spullen waarvan het lastig is om een prijs te bepalen worden apart
gezet. In onderling overleg tussen winkelpersoneel (en eventueel met inzet van kennisexperts)
wordt een prijs bepaald en het product te koop aangeboden (indien nodig in een vitrinekast).

2.1 De promotie
Met ons uitgebreide assortiment voor ieder wat wils. Goede & gebruikte tweedehands spullen,
daar staat Goed & Gebruikt voor. Uiteraard tegen een schappelijke prijs. In de winkel in Goes
worden de producten getoond. Alle spullen die in de winkel staan zijn beoordeeld op kwaliteit
en zo nodig getest.
De winkel is verdeeld in de afdelingen: Boeken, hobby/kantoor, huishoudelijk, elektra, bouw,
sport/spel, alles met wielen, sfeermaker, slapen, kleding en meubels.
Zie: https://kringloopwinkelgoedengebruikt.nl/assortiment/

3.

Personeel

3.1 Vrijwilligers
Kringloopwinkel Goed & Gebruikt is in haar functioneren afhankelijk van vrijwilligers. De
vrijwilligers dragen ieder voor een door hem/haar gekozen activiteit/werkterrein een gedeelde
verantwoordelijkheid. De uitstraling van ons personeel is vriendelijk en behulpzaam. Vragen
van bezoekers worden netjes beantwoord. Waar mogelijk wordt een gesprek aangegaan over
het achterliggende doel van onze activiteiten (zending). Om dit mogelijk te maken is een
‘koffiehoek’ ingericht. Hier staan verse koffie en thee gereed. Er is informatie beschikbaar over
het zendingswerk en de bezoekers kunnen een vrijwillige bijdrage geven voor dit doel.
De roostermaker stelt een rooster vast, de dagverantwoordelijken informeren de vrijwilligers
over de uit te voeren taken. Via een informatiebulletin worden vrijwilligers maandelijks
geïnformeerd over belangrijke zaken uit de winkel. Om de onderlinge samenwerking te
bevorderen wordt jaarlijks een vrijwilligersbijeenkomst gehouden.Er is iemand aangesteld om
vrijwilligers te werven. Verder is aan de vrijwilligers gevraagd uit te kijken naar nieuwe
vrijwilligers. Ook worden hiervoor van tijd tot tijd advertenties geplaatst o.a. in K.N. en
programmaboekjes. De PZC’s uit de classis Goes zijn gevraagd uit te kijken naar nieuwe
vrijwilligers. Er kunnen de laatste tijd weer wat nieuwe vrijwilligers worden geplaatst.

3.2 Inzet
Door de vrijwilligers is op alle fronten ontzettend veel werk verzet, dat kan ook niet anders
gezien de omzet en het aantal ingeroosterde vrijwilligers. Het is een trouwe kern ervaren
vrijwilligers, die ervoor gaan. Er is een gedeelte van de vrijwilligers die heeft aangegeven nog
even te wachten met hun werk in de kringloopwinkel.

3.3 Infobrief
Maandelijks ontvangen de vrijwilligers een infobrief. Ook de leden van de Raad van Toezicht
ontvangen deze, zodat zij op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen. In de kantine
draait een digischerm met praktische informatie voor de vrijwilligers. Daarnaast ontvangen
belangstellende klanten ook een nieuwsbrief.

3.4 Werving
Het bestuur is verantwoordelijk voor het tijdig beschikbaar stellen van voldoende vrijwilligers
om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren. Naast het bestuur bestaat de organisatie uit
bedrijfsleiding, dagverantwoordelijken, afdelingshoofden en vrijwilligers. Hiervoor genoemden
behalve de vrijwilligers dragen namens het bestuur zorg voor taakverdeling, planning, inwerken
van vrijwilligers. Alle eerdergenoemden werven namens het bestuur tijdig nieuwe vrijwilligers.

