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Inleiding  
Stichting Het Goed is een onafhankelijke stichting die via kringloopactiviteiten van 
kringlooporganisatie Het Goed werkt aan een circulaire en inclusieve samenleving. 

De ideële doelstellingen van de stichting Het Goed zijn: 

 Het scheppen van milieuvriendelijke werkgelegenheid in hergebruik en recycling; 
 Het in kringloopbedrijvigheid te werk stellen van mensen, met als doel zoveel mogelijk mensen 

en goederen een herbestemming te geven; 
 Het in stand houden, herstellen en bevorderen van de arbeidsgeschiktheid van mensen die 

door lichamelijke of geestelijke handicaps, dan wel door persoonlijke factoren van andere aard, 
in het vrije bedrijf niet (meer) of nog niet aan de slag kunnen komen; 

 Het aanleren en versterken van instrumentele en sociaal-emotionele vaardigheden waardoor 
het maatschappelijk perspectief wordt vergroot, met name op het gebied van werk en 
scholing. 

Binnen deze doelstellingen kan de stichting Het Goed al datgene verrichten wat met dit doel in de 
ruimste zin verband houdt.  

Stichting Het Goed beoogt niet het maken van winst. 

Visie & Missie  
Stichting Het Goed is van mening dat een leefbare samenleving circulair en inclusief moet zijn en 
wenst hieraan een actieve bijdrage te leveren. 

De missie van stichting Het Goed 
is kort en bondig: Werk maken 
van hergebruik. 

Door het verbinden van de drie 
pijlers van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 
(Planet, People, Profiet = Milieu, 
mens en Markt) ontstaat 
meerwaarde voor de (lokale) 
samenleving.  
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Concrete doelstellingen  
Milieu  

(Verder) ontwikkelen van initiatieven / activiteiten om een grotere bijdrage te leveren aan de 
milieudoelstellingen van de gemeenten.  

Mens 

De arbeidsmarkt(beleid) is met de komst van de Participatiewet volop in beweging. De stichting Het 
Goed wil relevant blijven voor de gemeenten door met haar kringloopwinkels nieuwe activiteiten te 
initiëren met het doel het creëren van sociale werkgelegenheid.  

Markt 

Meer mensen die de kringloopwinkels bezoeken en meer mensen die herbruikbare goederen 
aanbieden.  

Strategie 
Voor optimale kringloopbedrijvigheid zijn gemeenten zeer belangrijke stakeholders. In maart 2018 
worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Stichting Het Goed zal alle nieuwe Colleges van 
B&W uitnodigen om kennis te maken en haar activiteiten voor mens, milieu en markt te promoten. 

Innovatie wordt steeds belangrijker om relevant te blijven. Stichting Het Goed zal in 2018 met 
meerdere kennisinstellingen contact zoeken in haar streven naar een circulaire en inclusieve 
samenleving. 

Voor een succesvolle toekomst van stichting Het Goed zijn blije klanten noodzakelijk. Om dit te 
bereiken, moeten goede verhalen worden verteld en de impact worden gedeeld.  

Activiteiten van de organisatie 
Om invulling te geven aan haar doelstellingen heeft de stichting Het Goed afspraken gemaakt met 
kringlooporganisatie Het Goed BV. De medewerkers van Stichting Het Goed werken bij de 
kringloopwinkels van Het Goed BV. 
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Organisatie  
Stichting Het Goed is voornemens bij de belastingdienst de ANBI status aan te vragen.  

KvK nummer  41247184 

Bankrekening NL 90INGB0684802589 

BIC nummer  INGBNL2A 

RSIN   809481522 

Adres   Randweg 25 B,  8304 AS EMMELOORD 

Email   stichtinghetgoed@hetgoed.nl  

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen. Tot 1 april 2018 was het bestuur als volgt 
samengesteld: 

Voorzitter  de heer A.F. Schrijver 

Penningmeester de heer P. van der Brugge 

Secretaris  de heer A. van der Hoek 

Per 1 april 2018 treedt de heer Schrijver af en ontstaat er een vacature. Voor 1 juli 2018 wordt deze 
vacature ingevuld.  

De leden van het bestuur ontvangen vacatiegeld voor hun werkzaamheden. Voor wat betreft de 
hoogte van het vacatiegeld wordt aansluiting gezocht bij het bepaalde in ‘het besluit vergoedingen 
adviescolleges en commissies’. 

 

Werknemers 
Het personeelsbestand van Stichting Het Goed bestaat uit medewerkers die regulier in dienst zijn 
van de stichting, zaterdagmedewerkers die regulier in dienst zijn, mensen die met een 
loonskostensubsidie,  vrijwilligers, mensen in een leerwerktraject, stagiaires en vrijwilligers.  De 
personeelskosten bestaan uit loonkosten eigen medewerkers, vrijwilligersvergoedingen en 
detacheringsvergoedingen.  

In 2016 zag het personeelsbestand van de Stichting Het Goed er als volgt uit: 
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FTE medewerkers 

 

gemiddeld  
aantal 

gemiddeld  
aantal IN UIT 

regulier loondienst 80,2 106 50 22 
regulier zaterdagmedewerkers 6,4 34 34 30 

subsidiebanen 7 13 13 7 
vrijwilligers 14,7 37 25 22 

deelnemer / sociale activering / WSW 33,8 58 66 91 
stagiaires 9,4 18 50 56 

Reclassering 12,5 35 153 137 
Overige 5,7 5 7 11 

totaal 169,7 306 398 376 

 

Financiën en het verwerven van gelden 

 

 

De baten bestaan hoofdzakelijk uit de opbrengsten van de dienstverleningsovereenkomst met Het 
Goed BV. Alle kosten die stichting Het Goed maakt om haar doelstellingen te verwezenlijken, worden 
door Het Goed BV vergoedt. Deze vergoeding vormt – samen met de subsidie sociale activering – 
de baten.  
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De twee grootste kostenposten zijn de lonen & salarissen en de huisvestingskosten.  

De lonen & salarissen nader uitgesplitst. 

 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 
BW. De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire  afschrijvingen 
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Het 
resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het jaar.   De kosten worden bepaald met inachtneming van de 
hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de 
omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze 
voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop 
deze betrekking hebben. 

Beheer en besteding van vermogen  
In de statuten is geregeld dat geen van de bestuursleden over het vermogen van stichting Het Goed 
kan beschikken het zijn eigen vermogen is.  

Er wordt geen vermogen opgebouwd. Vanuit de baten  

 

 

  


