Rapportage activiteiten en financiën 2021
Algemeen
2021 is voor de stichting een heel bijzonder jaar geweest. Een complete verandering van de al tientallen
jaren bestaande “bazaar commissie” van de wijkgemeente de Hofstad naar de vorming van een stichting
met een goed lopende kringloopwinkel ten behoeve van fondsenwerving. Er is in de aanloop naar de
startdatum van 1 april 2021 door vele mensen erg veel werk verzet. Van het maken van plannen, het
interesseren van medestanders tot het inrichten van een nieuwe organisatie en natuurlijk het werven van
voldoende vrijwilligers.
Er staat nu een organisatie die voor een groot deel nog bestaat uit de actieve vrijwilligers van de Hofstad,
maar er zijn ook veel nieuwe medewerkers uit de Apeldoorn Zuid en andere wijken. Er wordt nagedacht
over de mogelijkheden om re-integratie trajecten te ondersteunen en de laatste maanden werkten ook
jongeren mee in de winkel tijdens het vervullen van hun maatschappelijke stages.
Enerzijds was het corona-virus een flinke rem en soms een blokkade op de goede en ambitieuze ideeën.
Anderzijds liet de pandemie toch ook duidelijk de flexibiliteit van de organisatie en haar vrijwilligers zien.
Van de verschillende hygiëne maatregelen, het toelatingsbeleid of de constante wijzigingen van
openingstijden en inlevermomenten, tot regelmatige aanpassingen van de communicatie en de website.
In 2021 zijn er 2 bestuursvergaderingen geweest en zijn er maandelijks vergaderingen geweest met het
gedelegeerde “winkelbestuur” waarin de inrichting, aanpassingen, acties, planning en roosters en de
uitvoering en implementatie van de coronamaatregelen werden besproken. In beide structuren werden
periodiek voorstellen voor ondersteuning van goede doelen behandeld en besluiten genomen.
De kosten in 2021
Naast de reguliere exploitatie kosten zoals de huur, OZB, energie lasten, inventaris en onderhoud etc. zijn
er onkosten voor de kantine, vergunningen, de vrijwilligers, reclame en marketing , inventaris en
onderhoud en natuurlijk transportkosten. Deze laatste is een uitschieter voor 2021 omdat afscheid werd
genomen van de 20 jaar oude Volkswagen transporter en een andere, grotere bestelbus werd aangekocht.
Als dank voor hun inzet is aan de vrijwilligers op twee momenten een blijk van waardering gegeven in de
vorm van een Sinterklaas surprise en een pakket van de Wereldwinkel eind december.
Activiteiten en goede doelen
In het afgelopen jaar zijn de volgende goede doelen financieel ondersteund;
PKN wijkgemeente De Hofstad, Stichting Les Amis de Gambie, stichting dak en thuislozen Menorah,
stichting Werkgroep Hulptransporten Oost Europa, stichting Voices 4 Peru, stichting Zwerfjongeren
Apeldoorn, stichting Eye For Others, stichting Jeugd en Jongerenwerk DonBosco en Mission Aviation
Fellowship , Pioniersplek “De Sleutel” Apeldoorn Zuid en Stichting Speelgoedbank Apeldoorn.
Ook is gedurende het jaar in verschillende vormen ondersteuning gegeven aan het Christelijk Noodfonds
Apeldoorn, Stichting Da Capo Apeldoorn, Stichting Sint Nicolaas Apeldoorn (Logeerhuis) Stichting
Derdehands, Sams kledingactie, Diaconie van de PKN Apeldoorn en het daklozenproject van Menorah.
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De locatie van de kringloopwinkel fungeerde in juni gedurende enkele weken als logistiek centrum voor de
opslag en verdeling van ruim 2000 overgebleven boodschappen pakketten van de Plus supermarkten actie.
Deze pakketten vonden o.a. hun weg naar minder bedeelden in combinatie met de actie “vakantiegeld
samen delen” van de protestantse gemeente Apeldoorn en naar cliënten van andere lokale
hulporganisaties.
De Stichting ondersteunde de organisatie van de Kerstmarkt van PKN wijkgemeente De Hofstad tijdens de
voorbereidingen en gedurende de 2-daagse markt. De opbrengst van de fooienpot (€181,10) van de
toonbank is dit jaar geschonken aan het City pastoraat “De Herberg”
Al dan niet op verzoek van individuele hulpverleners en hulporganisaties, zijn huisraad, meubels en kleding
beschikbaar gesteld ten behoeve van vluchtelingenhuisvesting of mensen in een achterstandssituatie.
In 2021 is in totaal een bedrag van € 35.000 gedoneerd aan goede doelen en daarmee aan de
doelstellingen van de Stichting.
De inkomsten
De inkomsten komen voornamelijk uit de verkoop vanuit de Kringloopwinkel. Sinds 1 april 2021 is er voor
een bedrag van €71323,85 verkocht.
De verkoop via internet leverde € 1.914,95 op terwijl de verkoop met behulp van de Stadspassen en
verkopen van boeken aan de Boekenbalie gezamenlijk zo’n €2400 opbrachten.
In het kader van de dienstverlening is een woning ontruimd en we hebben dit jaar verschillende
schenkingen of donaties ontvangen voor een totaalbedrag van €5553,90
Het scheiden van de omvangrijke afvalstromen is een aanhoudende zorg en kost ons veel inspanning.
De oude metalen en de hoeveelheden elektronica schroot leverden dit jaar een bedrag van € 1.768,87 op.
Het totaal aan inkomsten in het kader van fondsenwerving in 2021 was € 84.327,70
Toevoeging aan reserves
In 2021 hebben we ten behoeve van de instandhouding en continuïteit € 15.695,84 toegevoegd aan de
reserves. 2021 is daarmee geëindigd met een positief saldo van € 22.087,51

Totaal saldi op 31-12-2021
ING rekening €22.087,51

ING spaarrekening €15.695,84

Kasgeld € 1.399,50

Apeldoorn, 3 januari 2022

Jos van den Oetelaar
Penningmeester
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