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Inleiding
Met dit beleidsplan legt de Stichting Kringloop De Hofstad ('de Stichting') haar voornemens neer voor de periode
2021-2025. Het door de Stichting te voeren beleid is afhankelijk van het haar ter beschikking staande budget.
De rechtsvorm als stichting met ANBI status heeft de voorkeur omdat de rechtszekerheid, een goede transparante
bedrijfsvoering en het non-profit karakter het beste kan worden gewaarborgd. Daarnaast is de ANBI status
aantrekkelijk voor personen of instellingen die een schenking aan de stichting zouden willen doen. Voorts zijn er
onder voorwaarden belasting vrijstelling en/of vermindering mogelijk.
Activiteiten en doelstellingen van de stichting
De stichting houdt zich bezig met het financiële ondersteunen van activiteiten en projecten van de PKN
wijkgemeente De Hofstad te Apeldoorn, het doen van uitkeringen ter begunstiging van andere charitatieve en
welzijnsinstellingen die het algemeen nut beogen, alsmede de begunstiging ten behoeve van doelen die in lijn zijn
met de opzet en het oogmerk van deze instellingen en voorts al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houdt of daartoe kan bijdragen.
Het bevorderen van welzijn en welbevinden van mensen door financiële ondersteuning van organisaties en
projecten, die bij voorkeur vanuit Apeldoorn en omstreken worden geïnitieerd. Het werven en bijeenbrengen van
gelden en andere zaken, het beheren daarvan en het ter beschikking stellen daarvan ten behoeve van het
vorenstaande.
De stichting zal met haar werkzaamheden het algemeen belang dienen en tracht haar doel onder meer te bereiken
door het inzamelen, verwerken en verkopen van te recyclen goederen en materialen. Het inrichten en exploiteren
van een kringloopwinkel en het organiseren van een periodieke rommelmarkt en/of Bazaar. Daarnaast verleent de
stichting incidenteel diensten zoals het ontruimen van woningen na overlijden.
De stichting heeft een verzoek om aanwijzing gedaan aan de belastingdienst om te worden aangemerkt als een
'Algemeen Nut Beogende Instelling' als bedoeld in de Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen.
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit leden van de PKN wijkgemeente De Hofstad. Het bestuur en daarmee de
stichting opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden.
Het bestuur van de “Stichting Kringloop De Hofstad” bestaat uit:
Gert Buitenhuis
: Voorzitter
Ad Heij
: Secretaris
Jos van den Oetelaar
: Penningmeester
Het bestuur heeft, gezien de doelstellingen van de stichting, besloten en statutair vastgelegd dat de
bestuurswerkzaamheden op een pro-deo basis worden uitgevoerd.
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Activiteiten
De stichting verleent financiële steun aan activiteiten en projecten van de PKN wijkgemeente De Hofstad te
Apeldoorn en ander instellingen van charitatieve, kerkelijke en sociale aard die het algemeen nut beogen.
In dit kader wordt de Stichting Voices4Peru Nederland ondersteund bij haar werk om de extreme leefomstandigheden
van straat kinderen in Lima te verbeteren.
De stichting ondersteunt, op jeugd in een achterstandssituatie gerichte activiteiten.
Zo ondersteunen wij het project “De Sleutel” in Apeldoorn Zuid, een project waarin kerk, wijk en welzijnsorganisaties
samen optrekken. Samen willen zij kinderen van 6 tot 12 jaar een thuis in de wijk bieden.
De stichting streeft naar samenwerking met andere (rechts)personen en/of organisaties die aan de realisering van de
doelstellingen van de stichting kunnen bijdragen. Zo ondersteunen wij de Stichting Derde Hands (8161.31.223) met
huisvesting en het beschikbaar stellen van goederen) en willen wij de samenwerking met de Stichting Werkgroep
Hulptransporten Oost Europa. (810292841) verstevigen.
Er is een samenwerking in de RegelRecht regeling 2021 van de Gemeente Apeldoorn. Deze regeling heeft als doel om
minder draagkrachtige inwoners te ondersteunen met een z.g.n. “stads pas” waarmee men voordeliger aankopen
kan doen o.a. in kringloopwinkels.
Ondersteuning van het inloophuis “de Herberg” van de Stichting Citypastoraat in Apeldoorn. Al ruim veertig jaar een
heel laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die behoefte heeft aan aandacht, gezelligheid, een gesprek met
een kop koffie/thee, kop soep of een warme maaltijd.
Fondsenwerving
De stichting verkrijgt haar fondsen middels opbrengsten uit de organisatie van een periodieke bazaar/rommelmarkt,
de exploitatie van een kringloopwinkel, door het verlenen van diensten en het verkrijgen van donaties, giften en
legaten.
Beheer van de fondsen
Het bestuur van de stichting stelt zich op het standpunt dat de ontvangen gelden op een conservatieve wijze dienen
te worden beheerd. Ontvangen donaties zullen worden aangehouden op een bankrekening. Aangezien
vermogensvorming geen doel is van de Stichting zal het aanhouden van de gelden via de bank ook de eenvoudigste
en meest transparante manier zijn om de ontvangen donaties te kunnen aanwenden.
Het bestuur van de stichting beoogt in de komende jaren de ontvangen donaties niet langdurig aan te houden en tot
vermogensvorming of exploitatieoverschotten over te gaan, maar wenst de ontvangen schenkingen op gepaste wijze
en binnen afzienbare tijd te besteden.
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Indien vermogen wordt gereserveerd, dan is dat uitsluitend bestemd voor de exploitatie van de kringloopwinkel en
om continuïteit van de activiteiten van de stichting te waarborgen. (Dit betreft o.a. de huur van de benodigde opslagruimte, het
betalen van energielasten en de Onroerende Zaak Belasting en de investering in noodzakelijke materialen)

Alle ontvangen opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben.
Rentebaten komen toe aan de doelstellingen van de stichting. Indien de stichting zou worden geliquideerd dan komt
een eventueel batig liquidatiesaldo toe aan een door het bestuur te bepalen doel, in overeenstemming is met de
doelstellingen van de stichting.
Besteding van de fondsen
De jaarlijks verworven fondsen worden besteed ter verwezenlijking van het doel van de stichting, zoals is verwoord.
De uitgaven die door de stichting worden gedaan ten behoeve van haar doelstelling kunnen zowel eenmalig als
langjarig zijn. Het bestuur wenst zich niet op voorhand vast te leggen op een vaste vorm van aanwending.

Het bestuur.

Apeldoorn, 1 maart 2021
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