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Jaarrekening 2018 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. Gaandeweg hebben steeds 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 meer diverse activiteiten en workshops georganiseerd. Het 
meehelpen bij activiteiten, fietsenproject voor stichting leergeld, klussen voor de woningbouwen het ophalen en 
verkopen van spullen is voor veel mensen een waardevolle dag invulling en een manier om vaardigheden en 
welzijn te vergroten. 
 

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 2018 gestart met € 1430,27 in kas en € 4019,21 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. Daarnaast heeft de stichting in samenwerking met 

Wonen Limburg enkele woningen ontruimd waarvan niemand de spullen opeiste. De stichting heeft 

verscheidene klussen gedaan voor Wonen Limburg. Hierdoor is de doorstroom van diverse kwetsbare burgers 

haalbaar gemaakt en/of bespoedigd. 

We willen dit jaar ook weer diverse organisaties en mensen bedanken voor hun donaties. Het protestants 

kerkgenootschap Weert heeft we dit jaar €700 euro gedoneerd. Meditta heeft ook dit jaar een gift gedaan. In 

januari van dit jaar hebben de gift voor 2018, € 1475, ontvangen van en in december die voor 2019, € 1880.  

Verschillende bezoekers hebben kleinere bedragen gedoneerd voor dartwedstrijd, de kerst en het koken. 

Spijkerbox heeft een gedeelte van de oude voorraad nieuwe kleding aan ons winkeltje gedoneerd.  De 

kinderkleding  die hierbij zat hebben direct beschikbaar gesteld aan stichting leergeld. Daarnaast bedanken we 

natuurlijk ook de talloze bezoekers die huisraad, meubels en kleding gebracht hebben. 
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In 2018 zijn in samenwerking met stichting Leergeld Weert vele fietsen tegen onkostenvergoeding opgeknapt en 

ter beschikking gesteld aan de klanten van stichting Leergeld. Stichting leergeld heeft hierdoor t.o.v. 2017 ruim 

€8000 euro kunnen besparen en kunnen besteden aan andere belangrijke uitgaves voor kinderen in armoede. 

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

Veel mensen in de opvang zijn geholpen met verhuizen naar hun eigen plek. De stichting heeft meegeholpen met 

de inboedel en klussen voor het Herstelhuis en het Vrouwenhuis die in augustus in Weert geopend zijn en een 

woonproject van Buro Andersom in Venray dat in maart 2019 start. Vrijwilligers van de stichting hebben 

meegeholpen met verhuizen en klussen. Daarnaast hebben diverse huiskamerprojecten via onze stichting 

meubels gevonden. 

In februari hebben we een groot feest met catering georganiseerd voor alle vrijwilligers die de handen uit de 

mouwen gestoken om met onze stichting van alles mogelijk te maken voor elkaar en tegelijkertijd zelf te groeien 

in de activiteiten die ze doen.  

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

naaimachines, die volop gebruikt worden voor tassen en kleding te naaien hebben onderhoud gehad. Voor 

tekenen, Zooi tot Mooi en Keramiek zijn materialen aangeschaft. 

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

paar exposities bezocht, waarbij de stichting ook een klein gedeelte heeft bijgedragen. De computers van de 

computerruimte hadden onderhoud nodig. Afgelopen jaar is een nieuwe computer aangeschaft. In 2019 volgen  

er meer.  

Er is weer een dartwedstrijd georganiseerd in onze eigenhandig gecreëerde dartbaan. Voor en door de 

bezoekers van het Zelfregiecentrum is ook dit jaar weer met kerst een uitgebreid en gezellig oosters buffet 

georganiseerd. Waar dit jaar meer als 60 mensen aan hebben deelgenomen. 

De werkplaats is verder geoptimaliseerd voor de reparatie van de fietsen. Er zijn veel materialen en 

gereedschap aangeschaft voor de reparatie van de fietsen in 2018 is er ook eenmalig een vrachtwagen gehuurd 

om fietsen op te halen bij de ANWB nabij Breda. 

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.  De 

bus van 2015 was in mei  2018 helemaal op. In mei hebben we daarom een nieuwe 2e hands bus aangeschaft.  

Voor de klussen en ontruimingen worden kosten gemaakt zoals extra opslag, extra vuilverwerking, huur van 

apparatuur en extra slijtage van onze bus en gereedschappen. In 2017  maakte we vooral gebruik van tijdelijke 

opslag. In 2018 hebben we van maart tot en met juli 3 maanden extra opslagruimte gehuurd buiten het 

zelfregiecentrum in een leeg winkelpand op Leuken. Hier hebben we naast opslag ook een extra winkeltje 

gehad. Vanaf juli hebben een extra loodsje aan de rand van Weert waarvoor huur moeten betalen. 

Voor het beheer van de stichting zijn onder andere kosten gemaakt voor bankkosten, kantoorbenodigdheden 

en visitekaartjes.  
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Overzicht jaarcijfers 2017 

Resultatenrekening Stichting Vrienden van Zelfregiecentrum Weert 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans Stichting vrienden van zelfregiecentrum Weert 2018 

 

 

 

 

 

 

 

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. In 2019 gaan we voor de computerruimte nog 3 nieuwe computers met software aanschaffen. 

Voor het fietsproject wordt een laptop aangeschaft worden om de registratie behorende bij de samenwerking 

met Stichting Leergeld en ANWB goed uit te voeren. 

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

bezoekers/vrijwilligers.  

Bij klussen en ontruimingen worden vooraf best wel kosten gemaakt zoals vuilverwerking en huur apparatuur. 

Tussen het maken van de kosten en het ontvangen van de vergoeding zit vaak meer dan een maand. Dit zelfde 

geldt ook voor het fietsproject. Voor onze activiteiten is onze bus erg belangrijk, we kunnen niet een maand 

zonder bus. Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat we meer reserve nodig hebben dan voorgaande jaren. De 

inkomsten en de lasten zijn beide ruim verdubbeld. 

Komend jaar bestaat onze stichting 5 jaar. Dit willen we passend vieren met onze bezoekers en vrijwilligers. 


