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Algemeen 
 
Poncho is een vrijwilligersorganisatie, die tweedehandskleding inneemt en die tegen 
een geringe vergoeding veelal aan minder draagkrachtigen ter beschikking stelt. 
Mensen die kleding inleveren krijgen - indien de kleding wordt verkocht - een  
vergoeding. Niet verkochte kleding wordt aan enkele hulporganisaties, zoals Gain ter 
beschikking gesteld. Poncho stimuleert daarmee ook het hergebruik van kleding.     
Alle inkomsten zullen na aftrek van de noodzakelijke kosten worden aangewend voor 
de goede doelen, waarbij de winst in de eerste plaats binnen de vrijstelde sfeer van 
Poncho wordt gebruikt. 
 

Historie 

In 1986 is onder de vlag van de Stichting Mensen Zonder Werk in het 
activiteitencentrum in Waalwijk, een project opgestart om ontwikkelingshulp te 
bieden voor mensen in Chili. Met een aantal enthousiaste vrijwilligsters werd er 
tweedehandskleding verzamelt en verkocht onder de naam Poncho.  

 

Waarom Poncho? 

Een poncho (ponchu) is een kledingstuk wat veel wordt gedragen in Zuid-Amerika. 
Het biedt bescherming tegen kou, regen en zorgt voor (extra) comfort.                                                    
De poncho symboliseerde daarmee waar het project voor stond. 
 
De grond gedachte van Poncho is om onbetaald werk te combineren met een goed 
doel. Zo is er destijds een project gestart om Chilenen zonder werk te helpen en werd 
in Curicó, een stad in Chili, een atelier gebouwd waar vrouwen op afbetaling een 
naaimachine konden kopen. Zij kregen een opleiding om met naaimachines om te 
leren gaan en werden vanuit het ontwikkelingsproject financieel gesteund.  
 
Het succes van dit project heeft ertoe geleid dat op 10 maart 1987 een aantal 
vrijwilligsters, met ondersteuning van gemeentelijke organisatie Mensen Zonder 
Werk, een klein magazijn en winkel hebben ingericht in de Mr. Van Coothstraat  in 
Waalwijk. De winkel Poncho kreeg bestaansrecht en zo is de verkoop van 
tweedehandskleding gestart.  
 
In 2004 is de winkel Poncho naar de Stationsstraat 134 in Waalwijk verhuist en heeft 

de Stichting Mozaïek Welzijn Waalwijk in overleg met Poncho aangegeven dat 

Poncho een zelfstandig operende  organisatie moest gaan worden. 

In de loop van 2005 is, door  het destijds fungerende dagelijks bestuur van Poncho 

het besluit genomen om de activiteiten van Poncho zelfstandig voort te zetten en een 

stichting met een algemeen maatschappelijk goed doel op te richten.  
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Stichting Poncho 

Op 20 oktober 2005 is de Stichting Poncho officieel bij notariële akte opgericht en 

e.e.a. is in de statuten vastgelegd. Op 24 oktober 2005 is de Stichting Poncho bij de 

Kamer van Koophandel Midden Brabant in Tilburg, onder nummer18080427, 

ingeschreven. De Stichting Poncho is gevestigd in Waalwijk. 

ANBI 

Op 1 januari 2008 is de Stichting Poncho te Waalwijk door de Belastingdienst Oost- 
Brabant aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder fiscaal 
nummer 8153.55.518.                                                                                                            
Een ANBI geregistreerde organisatie kan gebruik maken van bepaalde 
belastingvoordelen bij  giften, schenkingen, legaten en erven. Voor u als private 
persoon, of als organisatie of bedrijf is het voordeel dat als aan een ANBI 
geregistreerde instelling wordt geschonken, de gift, etc. geheel of gedeeltelijk in 
aftrek kunt brengen bij de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. 
 

Privacyverklaring Poncho 
 
De Stichting Poncho heeft een privacyverklaring opgesteld en die is ook op de 
website, www.ponchowaalwijk.nl,  geplaatst. 
 

Winkel 

De activiteiten van Poncho worden in een winkelpand, gelegen aan de Stationsstraat 
134 te Waalwijk  door een  vrijwilligers organisatie uitgevoerd. Het betreffende pand 
is in 2003 gehuurd en de huur kan voor een aansluitende periode van telkens 5 jaar 
worden verlengd.  
 
Poncho heeft een website : www.ponchowaalwijk.nl en beschikt over een facebook  

account: www.facebook.com/ponchowaalwijk/. 

Doel  
 

 De stichting heeft ten doel om gelden bijeen te brengen ten behoeve van 
maatschappelijke welzijnsprojecten die zo mogelijk door de fiscus erkende goede 
doelen vormen, en het aan deze ook - ter beschikking stellen van deze gelden, 
door het behalen van winst met de activiteiten -  die de stichting ontplooit.  

 De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het innemen, ter 
beschikking stellen en verkopen van nog goed bruikbare tweedehandskleding  
alsmede door het promoten van haar activiteiten en het stimuleren van mensen 
uit de regio om bij Poncho te kopen. 

 De stichting stimuleert ook het hergebruik van tweedehandskleding door niet 
verkochte kleding ter beschikking te stellen aan enkele hulporganisaties. 

http://www.ponchowaalwijk.nl/
http://www.ponchowaalwijk.nl/
http://www.facebook.com/ponchowaalwijk/
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 De stichting streeft hierbij uitdrukkelijk geen eigen winst na. Alle inkomsten 
zullen na aftrek van de noodzakelijke kosten worden aangewend voor de goede 
doelen. 

 
Beleid 

 

 Het beleid van de Stichting Poncho is erop gericht om haar doel te 
verwezenlijken door het verkopen van nog goed bruikbare tweedehandskleding 
voor relatief lage prijzen, overwegend bedoeld voor mensen met een gering 
besteedbaar inkomen.     

 Via facebook en de website van Poncho promotionele activiteiten uit te voeren 
om mensen uit de regio Waalwijk te stimuleren om bij Poncho 
tweedehandskleding te kopen.  

 De gelden die overblijven van de verkopen minus de kosten worden door de 
Stichting Poncho aan maatschappelijke welzijnsprojecten en meerdere goed doel 
stichtingen in ontwikkelingslanden in verschillende werelddelen, gedoneerd. 

 De Stichting Poncho houdt een continuïteitsreserve aan om aan verplichtingen 
op lange termijn te kunnen voldoen.    

 
Activiteiten 

 
In de winkel worden de activiteiten van Poncho door een groep van ongeveer 20 
vrijwilligsters uitgevoerd en bestaan uit:  

 Het innemen, selecteren, prijzen, ter beschikking stellen en verkopen van nog 
goed bruikbare tweedehandskleding, schoenen, etc. voor baby’s, kinderen, 
dames en heren tegen relatief lage prijzen; 

 Het hergebruik van tweedehandskleding ook te bevorderen door niet verkochte 

kleding ter beschikking te stellen aan enkele hulporganisaties, zoals aan Gain; 

 Het  uitvoeren van promotionele activiteiten op facebook en de website van 

Poncho om kleding  te kopen.  

Organisatie 
   
De vrijwilligersorganisatie Poncho bestaat uit: 
 

 Het Stichtingsbestuur dat verantwoordelijk is voor de bestuurlijke activiteiten en   
zorgt ervoor dat er jaarlijks een Financieel verslag wordt uitgebracht; 

 Het Dagelijks Bestuur dat zorgt voor de bedrijfsvoering in de winkel en  
verantwoording af legt aan het Stichtingsbestuur; 

 Een groep van ongeveer 20 vrijwilligsters, die ervoor zorgen dat de operationele 
activiteiten in de winkel worden uitgevoerd. De operationele activiteiten vinden 
plaats onder leiding van het Dagelijks Bestuur.  
 

Stichtingsbestuur 

 De voorzitter van het Stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het goed 
besturen, stelt het beleidsplan op en schrijft vergaderingen uit.                              
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In de vergaderingen worden de activiteiten in de winkel en de financiële zaken  
besproken alsmede de giften aan welzijnsorganisaties en goed doel stichtingen, 
om die al of niet goed te keuren. 

 De secretaris van het Stichtingsbestuur maakt van iedere vergadering de notulen 
op en houdt de adressenbestanden bij.  
Uit de opgemaakte financiële administratie stelt de penningmeester van het 
Stichtingsbestuur een Financieel jaarverslag op en zorgt ervoor dat binnen zes 
maanden na afloop van enig jaar dit verslag ter goedkeuring aan het 
Stichtingsbestuur van Poncho  wordt voorgelegd. 

 Jaarlijks controleert de kascommissie de financiële administratie en het concept 
Financieel jaarverslag. 

 
Dagelijksbestuur  

Het Dagelijks Bestuur zorgt ervoor dat de operationele activiteiten in de winkel 
worden uitgevoerd. Coördineert het vrijwilligerswerk en zorgt voor het plannen van 
de personele bezetting. 
Dagelijks worden de verkoop- en ingebrachte tweedehandskleding administratie en 
de kasmutaties bijgehouden en maandelijks wordt hiervan een overzicht gemaakt. 
Enkele keren per maand wordt een overzicht van de kasgelden bij de 
penningmeester van het Stichtingsbestuur aangeleverd om de gelden bij de bank te 
kunnen storten.  
 

Beloningsbeleid 
 

De bestuursleden en de vrijwilligers van Poncho genieten geen beloning voor hun  
werkzaamheden als vrijwilliger, krijgen geen onkosten vergoeding en zetten zich 
geheel in voor het algemeen nut.  

 
Markt 

 
De markt voor de  tweedehandskleding is regionaal met een potentiële bevolking 
van ca. 46.000 mensen in de gemeente Waalwijk, 43.000 in de gemeente Heusden, 
23.000 in de gemeente Loon op Zand en de steden als Tilburg en ’s-Hertogenbosch.   
 
Naast Twiddus zijn er in Waalwijk geen tweedehandskledingwinkels actief.        
Daarnaast vormen goedkope commerciële winkelketens als Wibra en Zeeman enige 
concurrentie.  
 
Dat Poncho toch een plek in onze Waalwijkse samenleving heeft blijkt uit het feit 
dat: 

 Haar pand op een goede locatie in de Stationsstraat 134 in Waalwijk is gevestigd; 

 De ingebrachte tweedehandskleding, schoenen, etc. die veelal van goede 
kwaliteit zijn, worden uitgezocht en voor verkoop aangeboden; 

 De tweedehandskleding, tegen relatief lage prijzen, wordt verkocht; 

 Zo mogelijk dagelijks andere collecties beschikbaar zijn en ook grote maten 
verkrijgbaar; 
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 De niet verkochte kleding ter beschikking wordt gesteld aan enkele 
hulporganisaties en niet wordt verschroot.   

 
Gelden voor welzijnsorganisaties en stichtingen met een goed doel  

 
Door de verkoop van de tweedehandskleding genereert de Stichting Poncho winst 
die ter beschikking kan worden gesteld aan diverse maatschappelijke 
welzijnsorganisaties  in de regio Waalwijk  als aan kleinschalige projecten met een 
goed doel in ontwikkelingslanden in verschillende werelddelen. 
De gelden die overblijven, nadat van het bedrag van de inkomsten de noodzakelijke 
kosten voor de bedrijfsvoering zijn afgetrokken, worden in de vorm van giften aan 
goed doel projecten ter beschikking gesteld.  
 

Giften aan welzijnsorganisaties en stichtingen met een goed doel 
 
Het Dagelijks Bestuur stelt een paar keer per jaar, in gezamenlijk overleg  met de 
vrijwilligsters, voor aan welke welzijnsorganisaties- en stichtingen met een goed 
doel giften ter beschikking  kunnen worden gesteld.  
Het Stichtingsbestuur bespreekt in de belegde bestuursvergadering de gift aan de 
voorgestelde goed doel organisatie en keurt deze al of niet goed. 
De goedgekeurde giften aan de welzijnsorganisatie en of de betreffende stichting 
met een goed doel, worden door de Stichting Poncho per bank overgemaakt. 
Bij het ter beschikking stellen van de giften stelt de Stichting Poncho het op prijs dat 
zij van de betreffende organisatie informatie over het betreffende project krijgt en 
waaraan de gift wordt besteed. 

 
                       xxxxxxxxxxx 


