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1.

Inleiding

In 2018 werd de Stichting Tweedekanswinkel Moerkapelle opgericht.
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode juli 2018 – december 2020.
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte
resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.
Dit beleidsplan is kort en bondig opgesteld als leidraad voor het bestuur om
éénduidig te handelen en dicht bij de doelstelling te blijven. Voor de opstelling
is o.a. gebruik gemaakt van een model voor kleine doelen/stichtingen en de
input uit bestuursvergaderingen van de Stichting.
De Tweedekanswinkel is al jaren een begrip in Moerkapelle en directe
omgeving. De winkel voorziet in een behoefte, enerzijds voor mensen die
spullen doneren en anderzijds voor mensen die om uiteen lopende redenen
kiezen voor de aanschaf van gebruikte artikelen.
De activiteiten zijn destijds ontstaan uit de organisatie van een zendingsmarkt
door de Hervormde Gemeente van Moerkapelle op Monumentendag. De
markt werd georganiseerd met het doel om met de verkoop van o.a.
tweedehands spullen een zo hoog mogelijke omzet te generen, welke omzet
geheel ter beschikking werd gesteld aan een goed doel. Van daaruit is het idee
ontstaan deze goederen het hele jaar door aan te bieden, aangestuurd door
een commissie. Zodat het hele jaar door ten behoeve van goede doelen geld
ingezameld kan worden. De jaarlijkse samenwerking met de Hervormde
Gemeente van Moerkapelle is tot op heden gecontinueerd door jaarlijks
tweedehands spullen beschikbaar te stellen voor de marktdag op de tweede
zaterdag in september, waarbij de opbrengst van de markt (en de beschikbaar
gestelde goederen) ten goede komt aan goede doelen.
De activiteiten van de commissie vonden tot voor kort plaats onder
verantwoordelijkheid van de diaconie van de Hervormde Gemeente te
Moerkapelle en zijn begin 2018 geformaliseerd door de oprichting van een
stichting met een eigen bestuur.
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Bij de oprichting van de stichting zijn de volgende bestuursleden actief:
Dhr. J.D. Reijneveld
Mw. I. Lips-Lievaart
Dhr. A.T. Lindhout
Dhr. J.C. de Bil
Mw. P.M. Bergacker-Provoost
Dhr. A. Prins
Dhr. W.H. Westerman

voorzitter
secretaris
penningmeester
afgevaardigde diaconie
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid

Bestuurders ontvangen geen vergoeding/beloning en kunnen en mogen de
stichting slechts gezamenlijk vertegenwoordigen. Een bestuurder kan derhalve
ook niet zelfstandig beschikken over het vermogen van de stichting. De
bestuursbevoegdheid is vastgelegd in de statuten van de stichting.
In hoofdstuk 2 van dit beleidsplan worden de visie en missie beschreven, in
hoofdstuk 3 de ambities en in hoofdstuk 4 wordt ingegaan op sterke en zwakke
punten, kansen en bedreigingen.
Tenslotte wordt de communicatie verwoord en volgen enkele verwijzingen
voor het raadplegen van aanvullende informatie.
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2.

Visie en Missie

2.1 Visie
Wij willen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze minder bedeelde naasten
gestalte geven door ondersteuning van (christelijke) hulp- en
zendingsprojecten.
Daarom maakt het bestuur van Stichting Tweedekanswinkel Moerkapelle zich
sterk voor de inzameling/inname van tweedehands goederen, met als doel uit
de verkoop van deze goederen inkomsten te generen voor ondersteuning van
goede doelen in binnen- en buitenland.
2.2. Missie
De Stichting heeft ten doel:
“Het inzamelen dan wel het genereren van gelden voor het doen van
schenkingen dan wel het ter beschikking stellen van gelden aan de Hervormde
Gemeente Moerkapelle voor in het bijzonder het kerkbeheer en diaconale
doel(einden), alsmede het doen van schenkingen aan overige erkende
algemeen nut beoogde instellingen met of zonder christelijke en /of kerkelijke
achtergrond, dit alles in de geest van de Hervormde Gemeente Moerkapelle en
in de meest ruime zin van het woord”.
3.

Ambities

3.1 De activiteiten van de stichting zijn gericht op:
1. Het genereren van inkomsten teneinde te kunnen voorzien in de behoeften
van de verschillende goede doelen
2. Het bevorderen van duurzaamheid (zorg voor de schepping) door spullen
een tweede kans te gunnen
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3. Het bevorderen van saamhorigheid en onderlinge verbondenheid tussen de
vrijwilligers, veelal leden van de Hervormde gemeente van Moerkapelle
en/of inwoners van Moerkapelle. Werving van nieuwe vrijwilligers vindt in
de regel plaats via mond op mond reclame of door een beroep te doen op
mensen binnen de eigen netwerken.
Momenteel is de Tweedekanswinkel te Moerkapelle gehuisvest op een tweetal
locaties, te weten een innamepunt aan de Abraham Kroesweg 17 te
Waddinxveen en een winkellocatie aan het Kerkpad 1 te Moerkapelle.
Het bestuur spant zich in om deze locaties samen te voegen tot één
gezamenlijke locatie met als doel enerzijds de coördinatie tussen de
verschillende vrijwilligers te verbeteren en anderzijds de verkoopactiviteiten uit
te breiden. Om deze ambitie te verwezenlijken zijn de activiteiten, welke al een
aantal jaren bestonden onder verantwoordelijkheid van de diaconie van de
Hervormde gemeente te Moerkapelle, in het begin van 2018 geformaliseerd
door de oprichting van de stichting.
3.2 Verantwoording
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel
jaarverslag. Dit jaarverslag wordt gecontroleerd door een kascommissie,
gerekruteerd uit ons vaste vrijwilligers bestand. Na afronding van de
kascontrole wordt het jaarverslag op verzoek beschikbaar gesteld aan onze
vrijwilligers en ter beschikking gesteld aan de diaconie van de Hervormde
Gemeente.
De stichting streeft er naar om per oprichtingsdatum een Anbi-status te
realiseren.
3.3 Inkomsten en uitgaven
De stichting genereert inkomsten door de verkoop van tweedehandsartikelen,
welke om niet beschikbaar worden gesteld door derden. Door de inzet van een
ophaalploeg is het voor veel mensen die van overtollige huisraad af willen een
aantrekkelijk alternatief voor de vuilstort of Marktplaats. Tevens wil de
stichting hiermee een vorm van duurzaamheid bevorderen, doordat artikelen
een tweede kans krijgen.
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Daarnaast kunnen artikelen tijdens de openingstijden van de winkel worden
afgeleverd bij het innamepunt aan de Abraham Kroesweg.
Een grote groep vrijwilligers is op een tweetal momenten in de week actief om
artikelen in te nemen, te sorteren, eventueel te testen en repareren en
verkoop klaar te maken.
Op de, van de Hervormde gemeente, gehuurde winkellocatie aan het Kerkepad
in de kern van Moerkapelle, worden de ontvangen artikelen vervolgens
ingeruimd en ter verkoop aangeboden.
De stichting is BTW plichtig voor de verkoop van de goederen.
Omdat de te verkopen spullen om niet beschikbaar worden gesteld aan de
stichting en de verkoop van de spullen en het ophalen daarvan georganiseerd
wordt door vrijwilligers zijn de uitgaven van de stichting zeer beperkt. De
uitgaven van de stichting bestaan enkel uit huur en energiekosten voor de
gebruikte locatie, alsmede een minimum aan verkoop- en huishoudelijke
kosten.
3.4 Uitkeringen
Jaarlijks wordt in samenspraak met de diaconie van de Hervormde Gemeente
te Moerkapelle een aantal (diaconale)doelen bepaald welke door de stichting
worden ondersteund. Ook de vrijwilligers kunnen suggesties doen voor doelen.
In de statuten is over deze doelen vastgelegd dat dit erkende algemeen nut
beoogde instellingen dienen te zijn, met of zonder een christelijke en/of
kerkelijke achtergrond. Dit alles in ‘de geest’ van de Hervormde Gemeente
Moerkapelle en in de meest ruime zin van het woord.
3.5 Vermogen
De stichting heeft als doel minimaal negentig procent van een eventueel batig
saldo, minus de aflossingen, uit te keren aan één of meer (erkende) goede
doelen. Derhalve is er nagenoeg geen ruimte tot vermogensopbouw, wat ook
nadrukkelijk niet een doelstelling van de stichting is. Vermogen wordt
uitsluitend aangehouden voor zover dit voor de continuïteit van de stichting
noodzakelijk is.
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3.6 Begroting 2018-2020

BEGROTING 2018-2020
2018

1)

2019

2)

2020

omzet (excl BTW)

€

25.000

€

55.000

€

70.000

huur
overige huisvestingskosten
overige kosten

€
€
€
€

4.000
500
1.500
6.000

€
€
€
€

16.500
3.000
5.000
24.500

€
€
€
€

33.000
5.000
3.500
41.500

resultaat

€

19.000

€

30.500

€

28.500

minimaal beschikbaar voor
uitkering aan goede doelen

€

17.100

€

27.450

€

25.650

3)

1) het boekjaar 2018 beslaat de periode van 01/07/2018 tot en met 31/12/2018
2) medio 2019 is een verhuizing naar een commercieel gehuurde ruimte gepland
zowel omzet als huisvestingskosten zijn hiervoor in het tweede halfjaar aangepast
3) vanaf het boekjaar 2020 is de nieuwe huisvesting naar verwachting
volledig in gebruik, resultaten zijn overeenkomstig begroot.

4.

Sterkten, zwakten, (kansen & bedreigingen)

In dit hoofdstuk benoemen wij een aantal sterkten, zwakten, kansen en
bedreigingen die te maken hebben met het runnen van de stichting zelf of de
voortgang.
Sterkten
- Grote groep betrokken vrijwilligers
- Bijdrage aan een duurzamer gebruik van consumptieartikelen
- Sociale functie, welke een tweedehandswinkel in de samenleving heeft
Zwakten
- Verkoop en opslag op twee verschillende locaties
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- Geen verkoopmogelijkheden bij het innamepunt aan de Abraham
Kroesweg te Waddinxveen
Kansen
- Verbetering van de commerciële mogelijkheden bij ingebruikname van
een nieuwe locatie
- Maatschappelijke ontwikkelingen waarbij duurzaamheid aan belang wint
Bedreigingen
- Beschikbaarheid en werving van vrijwilligers op de langere termijn door
factoren als verhoging van de AOW leeftijd en ontwikkelingen rondom
de participatiesamenleving
- Toenemende gemiddelde leeftijd van het vrijwilligers bestand
- Continuïteit van de innamelocatie is niet gewaarborgd
5.
Communicatie
Dit beleidsplan wordt in het kader van informatie aan direct betrokkenen en
belangstellenden gepubliceerd op de website van de Stichting
www.tweedekanswinkel.nl
6.
Slot
In dit beleidsplan hebben wij beknopt weergegeven wat de visie, missie en
doelstellingen van de Stichting Tweedekans winkel Moerkapelle zijn.
Voor aanvullende informatie over het bestuur, statuten en jaarcijfers verwijzen
wij u naar de Kamer van Koophandel alwaar deze gegevens te raadplegen zijn.
De stichting: Stichting Tweedekanswinkel Moerkapelle is bij de Kamer van
Koophandel ingeschreven onder nummer 71012907.
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