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Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Zelfregiecentrum Weert 

De stichting  

De creatieve workshop van “zooi tot mooi” is in 2014 uitgegroeid tot een zelfregulerend systeem. Hierdoor 

kwamen actieve bezoekers, op het idee om een stichting op te richten.  

De oprichting van Stichting Vrienden van Zelfregiecentrum Weert op 17 oktober 2014 is een logisch uitvloeisel 
van activiteiten die opgezet zijn om het creatieve te kunnen financieren. In 2015 hebben nog meer bezoekers 
deelgenomen in het creëren van inkomsten d.m.v. winkeltje en het ophalen van spullen die aan de stichting 
geschonken werden. Hiermee zijn onder andere diverse activiteiten en workshops zijn georganiseerd. 
 

Doelstelling: 

Met het geld heeft de stichting niet als doel om winst te maken, maar juist om het weer terug te geven aan de 

bezoekers van Zelfregiecentrum Weert. Dit gebeurt in de vorm van het ondersteunen van creatieve activiteiten 

en andere activiteiten die noodzakelijk zijn voor de ontplooiing van mensen die de regie over hun leven weer in 

eigen hand willen nemen. Hierdoor ontstaat er een warme huiselijke basis van waaruit de bezoekers uitgenodigd 

worden om zelf de regie te nemen en om hun sociale contacten uit te breiden. Een basis waarin respect bovenaan 

staat. 

Bestuursverklaring 

De jaarcijfers geven een getrouw beeld van de in- en uitgaven die Stichting Vrienden van Zelfregiecentrum Weert 

gedaan hebben. 

Het bestuur van bovengenoemde stichting verklaart dat de in- en uitgaven volgens het beleidsplan van de 

stichting hebben plaatsgevonden en dat de jaarrekening naar waarheid is ingevuld 

Voorzitter:   John Staals 
Secretaris:   Ria Abbink 
Penningmeester:   Ton Stultjens 

Toelichting balans en overzicht baten en lasten 

De stichting is in 2016 gestart met € 952,59 in kas en € 1411,22 op de bankrekening van de stichting. 

De inkomsten bestaan uit het verzamelen en verkopen van goederen die mensen wegdoen en een geringe eigen 

bijdrage voor materialen voor de workshops/activiteiten.  

Via onze stichting hebben diverse bezoekers voor weinig geld kleding, inboedel of andere zaken aangeschaft. 

Vele vrijwilligers hebben de handen uit de mouwen gestoken om dit mogelijk te maken voor elkaar en 

tegelijkertijd zelf te groeien in de activiteiten die ze doen. 

Daarnaast heeft de stichting afgelopen jaar een aantal donaties ontvangen. Te weten €700 euro van het 

protestants kerkgenootschap, €1000 Meditta en 45 euro extra van bezoekers voor het kerstdiner. Buro 

Andersom heeft de stichting een keramiekoven geschonken. 

De uitgaven bestaan voor de workshops/activiteiten uit kosten zoals materialen en gereedschappen. De 

kluswerkplaats is winterbestendig gemaakt, zodat nog meer mensen hun fiets konden repareren, meubeltjes 

konden opknappen of andere klussen konden doen. De computers zijn geüpgraded met geheugen. Er is een 

extra stroomgroep voor de keramiekoven aangelegd.  

Er zijn een aantal externe workshops geweest zoals soulcollage. Een aantal bezoekers hebben samen een paar 

exposities bezocht, waarbij de stichting ook een klein gedeelte heeft bijgedragen. Regelmatig vinden er 

dartwedstrijden plaats in onze eigenhandig gecreëerde dartbaan. Voor en door de bezoekers van het 
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Zelfregiecentrum met kerst een uitgebreid en gezellig buffet georganiseerd. In November is een Zonnetjesdag 

georganiseerd voor de vaste vrijwilligers.  

Voor het verzamelen en verkopen zijn onder andere uitgaven gedaan voor het optimaliseren van het winkeltje 

en de loods en opknappen/repareren van ingezamelde goederen. De verlichting in de loods is vernieuwd. Er is 

werkkleding aangeschaft voor de mensen die de spullen ophalen. Voor het ophalen van spullen hebben we in 

2015 een tweedehands bus aangeschaft. De vaste lasten hiervan, onderhoud, reparatie, schade, belastingen, 

verzekeringen, brandstof worden gedragen door onze stichting. Voor het beheer van de stichting zijn onder 

andere kosten gemaakt voor kantoorbenodigdheden. 

 

Overzicht jaarcijfers 

 

Bestemming resultaat 

Het resultaat wordt geïnvesteerd in nieuwe activiteiten, materialen voor de activiteiten en de loods. Komend 

jaar zullen bestaande gereedschappen ed. weer onderhouden nodig hebben, gerepareerd en/of vervangen 

moeten worden. 

Daarnaast wordt een gedeelte van het resultaat geïnvesteerd in het draaien van de winkel samen met 

bezoekers/vrijwilligers. De bus die afgelopen jaar aangeschaft is willen we ook dit jaar weer laten rijden. Naast 

de verkoop van spulletjes hopen we ook nog extra donateurs te vinden om de lasten van onze bus te dekken en 

op termijn een betere bus aan te kunnen schaffen. Momenteel hebben we een oude bus. Diverse reparaties 

zijn al geweest. Alle donaties zijn welkom 


