
Informatie-eisen van de belastingdienst in kader van ANBI op de internetsite: 
 
De naam: Kringloopwinkel Heemskerk De Groene Ezel 
Het RSIN of fiscaal nummer: 8033 66 905 
De contactgegevens: info@kringloopwinkelheemskerk.nl 
 
De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden. 
 

Voorzitter:    Jan van Ess 
Secretaris:      
Penningmeester:   Frank Verduin 
Algemeen bestuurslid:  Jos van Hattum 

 
Het beleidsplan 
 
Wij werken met een intern beleidsplan welke jaarlijks wordt bijgesteld en afgestemd met onze leden. 
Hieronder een samenvatting van onze belangrijkste beleidspunten: 
 

 De kringloopwinkel Heemskerk “De Groene Ezel” is een vereniging met circa 100 leden.  
 Ons beleid is formeel vastgelegd in de statuten van de vereniging.  
 Wij zijn qua huisvesting verbonden met Heemskerk en gevestigd op de Lijnbaan 12-14 te 

Heemskerk.  
 Wij streven er naar  financieel onafhankelijk te zijn en te blijven, dus alle kosten worden 

gefinancierd uit de opbrengst van onze verkopen.  
 Als lid en vrijwilliger ben je minimaal 4 uur per week actief voor de vereniging. 
 Samen organiseren en verbeteren we onze activiteiten om alles continu te kunnen blijven doen op 

een plezierige, zinvolle en verantwoorde manier.  
 De veiligheid en gezondheid van onze klanten en leden staat hoog in het vaandel en dit komt tot 

uiting in goede voorzieningen in de winkel.  
 Wij steunen vooral kleinschalige projecten in minder ontwikkelde landen met sterke focus op 

zelfredzaamheid, dus “niet de vis, maar de hengel”.  
 Steunaanvragen worden beoordeeld door een doelencommissie op basis van een vaste set van 

criteria en achteraf wordt altijd om verantwoording gevraagd. 
 Jaarlijkse houden wij een veiling, waarvan de opbrengst gaat naar een project in de regio. Dit onder 

het motto: Van de Regio voor de Regio ‘Gericht betrokkenheid van onze klanten en samenwerking 
met onze directe omgeving’ 

 Wij communiceren via internet, facebook en diverse lokale media en zijn bereikbaar via mail 
info@kringloopwinkelheemskerk.nlen telefoon 0251- 
 
 
Heemskerk, 06-02-2014 

  

Voorzitter Jan van Ess
Penningmeester Frank Verduin
Secretaris  Ada Zuurbier
Algemeen  bestuurslid Jos van Hattem
Algemeen  bestuurslid Marco Nicola



Het beloningsbeleid 
 
Onze vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun activiteiten. Wij werken omwille van continuïteit in 
dagelijks aansturing op twee functies met betaalde krachten zijnde bedrijfsleiding en coördinatie. Ook 
bieden wij beperkt mogelijkheid voor sociaal werk en stageplekken afhankelijk van beschikbaarheid van 
begeleiders.  
 
De doelstelling 
De vereniging heeft ten doel: 

1. Het bevorderen van hergebruik van allerhande goederen 
2. Met de opbrengsten van deze goederen vooral projecten te doen ondersteunen in  derde 

wereldlanden en op het gebied van zorg van het milieu. 
 
Een verslag van de uitgeoefende activiteiten 
De vereniging tracht het doel te bereiken door: 

a. Het inzamelen van goederen die voor hergebruik geschikt zijn en gratis worden aangeboden. 
b. Het verkopen van deze goederen in de kringloopwinkel. 
c. Het beschikbaar stellen van gelden voor bovengenoemde doelen. 
d. Het geven van informatie over haar doelen. 
e. Het bevorderen van samenwerking met gelijksoortige initiatieven. 

 
Een financiële verantwoording 
In 2012 was onze netto omzet 256.000,- Euro (na aftrek BTW). Na aftrek van diverse bedrijfskosten met 
een totaal bedrag van 165.000,- Euro hebben wij ruim 91.000,- euro netto opbrengst gerealiseerd, welke 
beschikbaar is gesteld voor goede doelen. Voor het begin van elk jaar wordt een begroting vastgesteld met 
de leden. Voor 2013 gaan wij uit van een lichte stijging en hopen wij een netto opbrengst te realiseren van 
95.000,- euro. Voor meer gedetailleerde financiële verantwoording kan per mail een verzoek gedaan 
worden aan het bestuur. 
 
 
In het najaar wordt het internetadres opgevraagd door de



