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Beleidsplan stichting Vrienden van Zelfregiecentrum Weert 2019 

 

Voorwoord 
 

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

systeem. Hierdoor kwamen wij, als actieve bezoekers, op het idee om een stichting op te 

richten genaamd “Stichting Vrienden van Zelfregiecentrum Weert”.  Allerlei spullen 

(inboedels, kleding) die de stichting gratis krijgt worden verkocht voor een heel klein 

geldbedrag, of geschonken, aan mensen die niks of niet veel geld tot hun beschikking hebben. 

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 – 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. 

 

Het heerlijke van het Zelfregiecentrum is dat iedereen er welkom is! Maar dan ook iedereen! 

Juist die mengeling van verschillende mensen geeft een hele fijne basis. De activiteiten bieden 

bijvoorbeeld ook mogelijkheden voor de buurvrouw/man op de hoek die wat eenzaam is of 

gewoon behoefte heeft aan een babbeltje. Afgelopen jaar hebben wij mogen ervaren dat dit 

werkt! En hoe! 

 

Binnen onze wegwerpmaatschappij gaat er veel verloren. Bij ons niet. Wij kunnen veel met 

weinig en recyclen veel. Dat is onze basis. Dit voelt goed! Maar voor niets gaat de zon op. Er 

is geld nodig om de activiteiten die wij zijn gestart te behouden en om nieuwe projecten op te 

zetten en het geheel te structureren. 

 

Via onze stichting hebben afgelopen jaar meer dan 40 bezoekers zich vrijwillig ingezet voor 

elkaar en de maatschappij. De een incidenteel de ander structureel. Met deze inzet zijn 

verschillende kwetsbare burgers direct dan wel indirect ondersteund. 

 

Diverse mensen vanuit de opvang en andere zijn dankzij onze bus sneller verhuisd. Afgelopen 

jaar zijn in samenwerking met Wonen Limburg diverse woningen eerder beschikbaar 

gekomenen door klussen en/of ontruimingen die samen met onze vrijwilligers uitgevoerd zijn. 

Daarnaast zijn hierdoor kosten bespaard voor burgers in een  kwetsbare (financiële) positie. 

 

Sinds eind 2017 knappen vrijwilligers tegen kostprijs fietsen op voor Stichting Leergeld. 

Hiervoor is onze werkplaats aangepast. In de loop van 2019 gaan we de werkplaats verder 

optimaliseren. 
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Wij als groep zijn alleen kunnen groeien tot een stichting omdat wij hebben gezien dat de 

werkwijze van het Zelfregiecentrum werkt. Door de positieve resultaten van afgelopen jaren 

zijn wij nog enthousiaster en gemotiveerder geworden. Extra steun in de vorm van donaties is 

altijd welkom! 

 

John 

Ton 

Ria 
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1. Doel en aanpak. 
 

1.1 Missie en doel 
De stichting werd op 17 oktober 2014 opgericht te Weert. 

De wijze waarop Stichting vrienden van Zelfregiecentrum Weert dit doet is statutair 

vastgelegd en wordt bereikt door: 

▪ Het ondersteunen en financieren van kleinschalige activiteiten t.b.v. bezoekers 

Zelfregie Weert 

▪ Het stimuleren en creëren van mogelijkheden tot het komen van deze activiteiten. 

▪ Een bijdrage en ondersteuning leveren aan bestaande al lopende activiteiten 

▪ Geld in te zamelen middels sponsoring en giften en verkoop van tweedehands 

goederen. 

▪ Het opknappen van fietsen tegen kostprijs voor Stichting Leergeld. 

▪ Klussen en ontruimingen in samenwerking met maatschappelijke partners. 

 

Het winstoogmerk is afwezig. Het gaat er juist om bezoekers van het ZRC-Weert voorzien 

van primaire kledingbehoeften en meubelstukken en ondersteunen van activiteiten die een 

extra hulp kunnen bieden voor de ontplooiing voor en door bezoekers van Zelfregiecentrum 

Weert. 

 

1.2 Aanpak 
De aanpak van Stichting Vrienden van Zelfregiecentrum Weert wordt steeds getoetst aan de 

volgende voorwaarden: 

▪ Concreet en praktisch; 

▪ Directe resultaten; 

▪ Lage overheadkosten; 

▪ Intensieve samenwerking met bezoekers van Zelfregiecentrum Weert.; 

▪ Balans tussen idealisme en realisme. 

 

1.3. Waarom kiezen voor Stichting Vrienden van Zelfregiecentrum Weert? 
▪ Stichting Vrienden van Zelfregiecentrum Weert richt zich op de eigen kracht van 

bezoekers van Zelfregiecentrum Weert. Juist die activiteiten worden ondersteund die 

de mens in hun eigen kracht gaan zetten. Daarbij wordt ook inzet, loyaliteit van de 

deze bezoekers gevraagd.  

▪ Een zorgvuldig en verantwoordelijk financieel beleid betekent dat iedere euro terug te 

verantwoorden is. 

▪ Stichting Vrienden van Zelfregiecentrum Weert laat zien hoe er met weinig middelen 

kleine stappen gezet worden, die positieve gevolgen kunnen hebben. Dankzij een 

kleinschalige en persoonlijke aanpak wordt dat bereikt. 
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2 Organisatie 
 

2.1. Het bestuur  

 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de interne- en 

externe communicatie. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden; een 

voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuursleden genieten voor hun 

werkzaamheden geen beloning. De bestuurders worden benoemd door het bestuur voor 

onbepaalde tijd. Tot bestuurders zijn benoemd: 

 

 

Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het 

functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De taken 

worden verdeeld over de drie bestuursleden. 
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2.2. Gedragscode 
• Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat 

betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het 

bestuurslidmaatschap vermeden worden. De kosten die bestuursleden maken voor 

vergaderingen, etc. komen niet voor rekening van de stichting.  
 

2.3. Vergadercyclus 
Door de werkzaamheden, die alle drie bestuursleden hebben bij het Zelfregiecentrum Weert, 

komen ze elkaar bijna dagelijks tegen. Daarnaast wordt er door hen elk kwartaal een 

vergadering belegd en verder net zo vaak als twee bestuursleden dit wenselijk achten. 

Terugkerende agendapunten zijn:  

• Lopende zaken afhandelen  

• Gedane zaken kritisch evalueren 

• Het financiële plaatje kritisch bekijken 

• Kijken of gemaakte doelstellingen gehaald of bijgesteld moeten worden door andere 

prioriteiten. Prioriteiten kunnen alleen gewijzigd worden in een van de maandelijkse 

vergaderingen en dan alleen door het bestuur zelf.  

• Het beleidsplan zal elk jaar in januari kritisch bekeken worden en daar waar nodig 

aangepast zodat deze ook actueel blijft. 

• Er komt dan ook een overzicht van wat er het afgelopen jaar gerealiseerd is. 

• Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt door onze secretaris. 

• Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering. 

 

2.4 Werkzaamheden van het bestuur 
Voorzitter: John Staals, als voorzitter zal hij naar buiten treden voor onze stichting, 

vergaderingen beleggen daar waar nodig. 

Secretaris: Ria Abbink, zij heeft de taak om tijdens vergaderingen te notuleren en het 

bijhouden van de post 

Penningmeester: Ton Stultjens, hij houdt onze financiën bij en heeft ook een pas van onze 

rekening in bezit. 

Gezamenlijk dragen zij zorg voor: 

▪ Inzamelen van inboedels/kleding/meubels etc. 

▪ Met beleid worden het bovengenoemde verstrekt naar behoeften aan bezoekers van 

ZRC Weert. 

▪ Overige spullen worden:  

1. Voor een heel laag bedrag of een kleine tegenprestatie afgestaan in onze 

“Mooie Zooi”. De opbrengst hiervan wordt in de kluis van het 

Zelfregiecentrum gelegd. Het geld wordt door de penningmeester op onze 

bankrekening gestort. 

2. Op marktplaats gezet. De opbrengst hiervan wordt of meteen op onze rekening 

gestort of in de kluis gelegd. 

▪ Coördineren van klussen en activiteiten 

▪ Vergaderingen (zie 2.3.) 

▪ Communicatie 
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2.5. Samenwerking 
Om de haalbaarheid en kwaliteit te waarborgen laat Stichting Vrienden van Zelfregiecentrum 

Weert zich adviseren en ondersteunen door een aantal organisaties, vrijwilligers en 

(professionele) adviseurs o.a. op het gebied van: 

▪ Financieel beleid; 

▪ Communicatie; 

▪ Werving sponsors en donateurs; 

▪ Uitvoering van activiteiten. 

Bovendien staat zij open voor een eventuele samenwerking met andere non-profit stichtingen. 

 

2.6. Jaarrekening 
Het bestuur legt middels een jaarrekening verantwoording af voor het door haar gevoerde 

beleid over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 juli. Deze is openbaar 

en te vinden op de website. 

 

3. Financiën 

 
3.1. Financieel beleid 
De Stichting Vrienden van Zelfregiecentrum Weert besteedt het geld aan directe 

ondersteuning. Het financieel beleid is er dan ook op gericht om alle donaties, giften en 

sponsoring ten goede te laten komen aan het beoogde doel en voert een zorgvuldig en 

overwogen financieel beleid. 

Het bestuur legt in het financieel jaarverslag verantwoording af voor het door de stichting 

Gevoerde beleid over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 juli. Deze 

is te vinden op de website. http://weert.zelfregiecentrum.nl/vrienden-van/ 

De financiële situatie van Stichting Vrienden van Zelfregiecentrum Weert is dus volledig 

openbaar. De stichting werkt met vrijwilligers. 

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen 

vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van 

donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als 

bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van 

de instelling. Om de onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen is bestaat het 

Bestuur uit minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen. 

John/Ton houden  de in/uitgaven van de loods bij. Ria die van de crea. Hierdoor worden 

zowel transparantie als motivering gewaarborgd. 

 

http://weert.zelfregiecentrum.nl/vrienden-van/


 8 
      Beleidsplan stichting Vrienden van Zelfregiecentrum Weert 2019              

 

3.2. Kosten 
Stichting vrienden van Zelfregiecentrum Weert stelt haar financiële middelen nagenoeg 

volledig ter beschikking aan hun gestelde doel. Daarom zijn de kosten voor het beheer van de 

stichting erg laag, vooral de kosten voor Kamer van Koophandel, notaris, bankkosten etc. Er 

worden alleen kosten gemaakt wanneer de verwachting is dat dit geld oplevert, wat weer ten 

goede komt aan het doel. Zoals het met bezoekers activiteiten, het onderhouden en 

structureren van de winkel/loods, de kosten die samenhangen met het vervoer, het 

fietsenproject en het uitvoeren van klussen. De aangeboden spullen kunnen zo goed 

georganiseerd opgehaald en verwerkt worden. Voor het ophalen van inboedels voor de winkel 

is onze bus en aanhangwagen aangeschaft. De stichting is verantwoordelijk voor de kosten 

van aanschaf, onderhoud, verzekering en brandstof ed. Zonder vervoer is onze stichting 

vleugellam. Bij de uitvoering van het fietsenproject en klussen voor Wonen Limburg zit een 

tot meerdere maanden tussen de kosten en de vergoeding hiervan. Een buffer voor klussen en 

onderhoud en vervanging van onze bus is daarom heel belangrijk. Daarnaast worden kosten 

gemaakt voor workshops en activiteiten waar de bezoekers van Zelfregiecentrum Weert aan 

deel kunnen nemen. De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de 

statuten. 

 

3.3. Het verwerven van gelden 
De stichting wilt geld binnen krijgen d.m.v. 

▪ Dagelijks verkochte overige spullen (zie punt 2.3) vanuit “Mooie Zooi” 

▪ Giften/Donaties 

▪ Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door 

persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties. 

▪ Marktplaats 

▪ Sponsoring 

▪ Ontruimingen en klussen tegen onkostenvergoeding  

 

3.4. De praktijk 
a. Het geld wat fysiek binnenkomt wordt in de kluis van ZRC-Weert neer gelegd. Deze 

kluis is alleen toegankelijk voor onze stichting. Wij hebben het alleenrecht hierop.  

b. De inhoud van de kluis wordt door onze penningmeester op onze bankrekening gezet. 

Een pas ligt in de kluis en een pas wordt door onze penningmeester beheerd. 

c. Elk jaar komt er voor juli een financieel jaaroverzicht. Deze wordt door het voltallige 

bestuur gecontroleerd. Bij goedkeuring krijgt de penningmeester zijn fiat en wordt dit 
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jaaroverzicht op het internet gezet. Tevens ook een overzicht van doelen die bereikt 

zijn.  

d. De financiën worden boekhoudkundig bijgehouden door onze penningmeester. En ligt 

elke keer ter discussie in onze twee maandelijkse vergadering. 

e. Aanvragen voor ondersteuningsgeld kunnen bij alle drie de bestuursleden neergelegd 

worden. Voor een antwoord hierop zijn de bestuursleden genoodzaakt om hiervoor bij 

elkaar te komen. Dit om te verifiëren of deze vraag binnen onze doelstelling valt en of 

er ook mogelijkheden voor zijn en zo ja, waar deze dan liggen. Hiervoor is een 

voltallig bestuursvergadering nodig. 

f. Met het geld van deze stichting kan nooit worden belegd. Het is de bedoeling dat wat 

binnen komt wordt vertaald naar een ondersteunende actie of een spaardoel. Met dit 

geld zal nooit gespeculeerd worden of op een of andere manier vastgezet. Het geld 

moet actief zijn en blijven in de vorm van (een buffer) ondersteunende activiteiten 

voor ZRC Weert. 

g. Urgente kledingbehoeften en meubelstukken worden, daar waar mogelijk is, meteen in 

voorzien. Overleg binnen het bestuur is hiervoor niet nodig. Wel de aanwezigheid van 

een van de bestuurders of in dringende zaken overleg met door de stichting 

aangewezen personeelslid van ZRC-Weert. 

h. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 

recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 

kosten. Zoals extra rijkosten die gemaakt moeten worden ten behoeve van het ophalen 

van de ons gegunde spullen.. De overheadkosten worden tot een minimum beperkt. 

 

 

3.5. Het beheer van het vermogen 
Stichting vrienden van Zelfregiecentrum Weert is een ANBI-stichting en verplicht zich dan 

ook om een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per 

bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het 

werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de 

aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. 

De bestuurders van Stichting Vrienden van Zelfregiecentrum Weert  zetten zich vrijwillig in. 

Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele 

gemaakte reiskosten, dan wel Administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden betaald. 

De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling 

van de Stichting. 

Daar er geen personeel in dienst is, zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de ontvangen 

gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteed. 

De stichting beheert Bankrekeningnummer: NL15RABO 0198202504 t.n.v. Stg. Vrienden 

van Zelfregiecentrum Weert. 

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door de 

penningmeester de boeken afgesloten. Elk jaar komt er in juli een financieel jaaroverzicht en 

een overzicht van doelen die bereikt zijn.  

Het bestuur beoordeelt en controleert ook de stukken en keurt de stukken goed middels een 

ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht 

hiervan gepubliceerd op de website. 
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4 Overzicht gegevens Stichting 

 
Stichting Vrienden van Zelfregiecentrum Weert is een Stichting en is ingeschreven te Weert, 

onder nummer KvK nummer: 61725315, adres Roermondseweg 64, 6004 AT Weert 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester  

 

Voorzitter:   John Staals 

Secretaris:   Ria Abbink 

Penningmeester:  Ton Stultjens 

 

Het banknummer van de Stichting is: IBAN NL15RABO0198202504 

 

Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden 

gedownload (zie: http://weert.zelfregiecentrum.nl/vrienden-van/) 

 

Contacten met de stichting verlopen via vriendenvan@zelfregiecentrum.nl of telefoonnummer 

John Staals: 06-18443365 
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