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1 Inleiding 
Dit is het beleidsplan voor de jaren 2018 tot en met 2020 van Stichting de Stille Kracht door 
en voor Wassenaar (hierna verder te noemen de Kracht). De Kracht is opgericht bij notariële 
akte d.d. 31 maart 2016.  
 
De Kracht heeft bij haar oprichting de activiteiten van de vroegere carnavalsvereniging de 
Deijlknotsen op het gebied van handel in gebruikte goederen (kringloopwinkel) 
overgenomen. De opbrengsten hieruit zijn de belangrijkste inkomstenbron. De winst wordt 
gebruikt om inwoners en groepen van inwoners in materiële of financiële zin te 
ondersteunen. 
 
Het beleidsplan beoogt inzicht te geven in het werk dat de Stichting uitvoert om haar 
doelstelling te bereiken. Het is mede opgesteld om door de Belastingdienst te worden 
aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).  
 
Bijlage 1 geeft een overzicht van de feitelijke gegevens van de Kracht  
 

2 Doelstelling 
Het doel van de Kracht is het ondersteunen, in materiële of financiële zin, van inwoners of 
groepen van inwoners in de gemeente Wassenaar, onder meer door het organiseren van 
handel in gebruikte goederen en alles wat in de ruimste zin daarmee verband houdt. Een 
belangrijke afgeleide doelstelling is het verminderen van de afvalberg. Door gebruikte 
spullen opnieuw te gebruiken komt er minder afval, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan 
de milieubescherming. 
 
Belangrijk is dat de Kracht geen winstoogmerk heeft. De Stichting beoogt het algemeen nut, 
met name in de gemeente Wassenaar. 
 
Om de doelstelling te realiseren is met behulp van vrijwilligers en steun van het Wassenaars 
bedrijfsleven een handel opgezet in tweedehands artikelen (kringloopwinkel). Er wordt 
gestreefd naar een maximale opbrengst met zo laag mogelijke kosten.  
 
In de eerste twee jaar van haar bestaan lag de nadruk van de werkzaamheden op het 
creëren en borgen van een professionele en toegankelijke winkelorganisatie met een opslag- 
en verkoopruimte. Ook is een continuïteitsreserve gecreëerd. In 2017 is een begin gemaakt 
met het structureel ondersteunen van inwoners of groepen van inwoners.  
 
In de komende drie jaar zal hoge prioriteit worden gegeven aan het concreet vorm geven en 
professionaliseren van de ondersteuning door middel van donaties en giften en het 
waarborgen van de effectiviteit. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de in 2016 en 
2017 verstrekte donaties en giften. Het Bestuur streeft er naar de bedragen in de komende 
jaren fors te verhogen hetgeen blijkt uit de prognoses voor die jaren in het overzicht.  
 
 
 



   
 

3 

 Werkelijk 
2016 

Werkelijk 
2017 

Doel 
 2018 

Doel 
2019 

Doel 
2020 

Donaties/ giften €    2 433 €   8 888 € 18 500 € 19 000 € 19 500 
 
 
Bij het verstrekken van giften en donaties worden de volgende principes gehanteerd. 
 
1 Alle met de verkoop van gebruikte goederen gemaakte winst en alle overige inkomsten 
van de Stichting worden na aftrek van de noodzakelijk te maken kosten besteed aan de 
doelstelling.  
 
2 De ondersteuning wordt verstrekt op verzoek van personen of organisatie. Bij het 
beoordelen van de verzoeken wordt de volgende criteria gehanteerd: 

- Het verzoek moet gericht zijn op verbetering/ ondersteuning van de situatie van 
mensen met een laag inkomen.  

- De ondersteuning moet gericht zijn op het uitvoeren van een sociaal/ 
maatschappelijke doelstelling van de organisatie. 

- De aanvrager en de personen die daadwerkelijk ondersteund worden, moeten een 
heldere binding met de gemeente Wassenaar hebben 

 
3 Giften en donaties kunnen variëren tussen € 500 en € 2 500. Bij het toekennen van steun 
wordt – op jaarbasis – gestreefd naar een diversiteit van doelgroepen en een goede 
spreiding tussen doelgroepen. 
 
Behalve voor financiële giften kunnen ook aanvragen ingediend worden voor ondersteuning 
in de vorm van goederen uit de kringloopwinkel.  

3 Maximale inkomsten 
Het Bestuur streeft er naar de opbrengsten van de kringloopwinkel zo hoog mogelijk te 
houden. Dit betekent dat we een professionele organisatie nodig hebben die actief en 
flexibel reageert op de vraag naar tweedehands artikelen.  
 
Voor de verkoop van de goederen zijn we elke woensdag, behalve in augustus, open van 
10:00 uur tot 15:00 uur en van 19:00 tot 21:00 uur. Er wordt naar gestreefd de 
openingstijden verder te verruimen.  
 
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de werkelijke inkomsten in 2016 en 2017 en een 
streefprognose voor de inkomsten in de jaren 2018 tot en met 2020.  
 
Inkomsten Werkelijk 

2016 
Werkelijk 

2017 
Prognose 

2018 
Prognose 

2019 
Prognose 

2020 
Kringloop opbrengsten € 22 274 € 26 088 € 29 000 € 30 000 € 31 000 
Papier en textiel €   4 287 €   4 135 €   2 500 €   2 500 €   2 500 
Sponsors €      600 €   4 880 €   1 000 €   1 000 €   1 000 
Overig € 12 325 €      780 €      500 €      500 €      500 
Totaal € 39 486 € 35 883 € 33 000 € 34 000 € 35 000 
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4 Lage kosten 
Het Bestuur streeft er naar de kosten verbonden aan het in standhouden van de organisatie 
zo laag mogelijk te houden. 
 
De Stichting bestaat daarom geheel uit vrijwilligers. De Kracht wordt materieel gesteund 
door het bedrijfsleven in Wassenaar. 
 
Er worden nooit goederen aangekocht ten behoeve van de verkoop in de winkel. Personen 
en organisaties in Wassenaar kunnen tweedehands goederen vrijwillig, dat wil zeggen 
zonder vergoeding van kosten, geven. Vervoer naar en vanuit de winkel van goederen kan 
ook worden verzorgd door vrijwilligers van de Kracht.  
 
Het streven is de noodzakelijk te maken kosten te beperken tot maximaal 45 % van de 
opbrengsten. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de werkelijke uitgaven in 2016 en 
2017 en een prognose voor de uitgaven in de jaren 2018 tot en met 2020.  
 
Uitgaven Werkelijk 

2016 
Werkelijk 

2017 
Prognose 

2018 
Prognose 

2019 
Prognose 

2020 
Verzekeringen, belastingen €   2 081 €   2 328 €   2 400 €   2 500 €   2 500 
Gas, licht, water, afval €   1 721 €   2 415 €   2 700 €   2 700 €   2 800 
Investeringen €   4 696 € 11 281 - - - 
Reparatie en onderhoud - €      402 €   1 000 €   1 200 €   1 500 
Huur - - €   3 600 €   3 600 €   3 600 
Uitvoeringskosten €   3 205 €   3 785 €   4 000 €   4 200 €   4 300 
Administratiekosten €      332 €      333 €      400 €      400 €      400 
Continuiteit reserve € 20 000 €   3 000 - - - 
Overig €   1 910 €      395 €      400 €      400 €      400 
Totaal € 33 945 € 23 939 € 14 500 € 15 000 € 15 500 

 

5 Transparantie en bestuur 
Het Bestuur streeft naar maximale transparantie over werkzaamheden. Belangrijk 
communicatiemiddel is de website (www.dekrachtvanwassenaar.nl) waarop documenten, 
zoals beleidsplan, financiële overzichten, overzicht vrijwilligers en verstrekte donaties en 
giften zullen worden geplaatst.  
 
Het bestuur bestaat uit vijf personen. De namen van de leden van het bestuur zijn vermeld 
in de bijlage 
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De Stille Kracht door en voor Wassenaar               BIJLAGE 
 
Opgericht bij notariële akte gedateerd 31 maart 2016 
 
Vestigingsadres 
Rijksstraatweg 68 
2241 BW  Wassenaar 
Tel. 06 25465595 
Mail info@dekrachtvanwassenaar.nl 
 
Postadres 
Mauritshof 54 
2241 EC. Wassenaar 
Tel. 06 23590239 
Mail penningmeester@dekrachtvanwassenaar.nl 
 
Kamer van Koophandel 
KvK-nummer 65698681 
 
Belastingdienst 
Fiscaal nummer 8562.21.168 
 
Bank 
NL34 RABO 0309 0779 15 
 
Samenstelling Bestuur 
Voorzitter: mevrouw C.A.M. (Kitty) van Wieringen 
Secretaris/penningmeester M.J. (Marius) Winters 
Algemeen: G.M. (Sjors) Corel 
Algemeen: S. (Stef) Schenk 
Vacature: 


