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Inleiding 
 

Stichting Woord en Daad Winkels is opgericht op 18 juli 2016. 

Het KvK-nummer is: 66482739. 

Het fiscaalnummer is: 8565.73.759. 

Uitgangspunt bij de stichting Woord en Daad Winkels is dat stichting Woord en Daad de 

zeggenschap heeft over de stichting Woord en Daad Winkels, en dat de stichting Woord en 

Daad Winkels financieel in de cijfers van de stichting Woord en Daad kan worden 

geconsolideerd. Het bestuur van de stichting Woord en Daad keurt vervolgens jaarplan, budget 

en verantwoording goed, terwijl de manager Winkels binnen dat kader handelingsvrijheid 

heeft. 
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1. Missie/visie 
 

In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar 

zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en 

barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen 

hier en daar. Bewust leven en consumeren hier in Nederland draagt hier positief aan bij. Hoe 

wij hier leven is bepalend voor de eerlijke kansen op een beter bestaan die mensen in armoede 

krijgen. 

Woord en Daad Winkels wil mensen verbinden om kansen te creëren: 

- Een nieuwe kans voor spullen door ze te hergebruiken in plaats van weg te gooien 

- Een unieke kans voor iedereen die zich actief en praktisch wil inzetten voor duurzame 

verandering voor mensen in armoede 

- Een lokale ontmoetingsplek voor jong en oud 

1.2 Doelstelling 
 

De stichting Woord en Daad Winkels heeft ten doel: 

a. het financieel ondersteunen van Stichting Reformatorische Hulpactie Woord en Daad, 

statutair gevestigd te Gorinchem, kantoorhoudende Spijksedijk 16e te 4207 GN Gorinchem, 

ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41118168, 

om zo bij te dragen aan het verwezenlijken van  de doelstelling van voormelde stichting, door de 

organisatie, de exploitatie en de ondersteuning van lokale kringloopwinkels, waarin door 

vrijwilligers om niet, dan wel tegen een geringe vergoeding, roerende zaken worden 

ingezameld en verkocht, waarvan de opbrengst uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten goede 

komt aan Stichting Reformatorische Hulpactie Woord en Daad, voornoemd; 

b. en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 
 

1.3 Strategie 
 

- Een inzamelservice voor spullen waar je vanaf wilt en iemand anders blij mee wilt 

maken. 

- Inkomsten genereren door verkoop van gebruikte spullen tegen een voor iedereen 

bereikbare prijs, waarbij de opbrengsten bestemd zijn voor projecten van Woord en 

Daad in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. 

- Een netwerk van vrijwilligers waarin je actief en praktisch kunt meewerken aan het 

inzamelen, hergebruiken en verkopen van unieke spullen.  

- Een lokale vertegenwoordiging van Woord en Daad in Nederland. 



5 

 

 

- Gestaag op eigen kracht uitbreiden van het winkelpotentieel, zonder dat dit ten koste 

gaat van de bestaande kwaliteitsontwikkeling van de huidige winkels.  
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2. Huidige situatie 
              

     Bestaande kringloopwinkels: 

- Alblasserdam, Edisonweg 50d 

- Andel, Burg. Van der Schansstraat 70 

- Barneveld, Edisonstraat 7a 

- Dordrecht, Toulonselaan 82 

- Drachten, De Hemmen 14 

- Gorinchem, Melkpad 7-9 

- Haarlem, Frieslandlaan 1 

- Harderwijk, Stationsplein 10-12 

- Krimpen aan de Lek, Tiendweg 45b 

- Lisse, Koninginneweg 101 

- Middelharnis, Zernikeweg 43 

- Nieuwerkerk, Deltastraat 24 

- Noordeloos, Noordzijde 2 

- Nunspeet, Stationslaan 53 

- Ochten, Molendam 7 

- Oostkapelle, Dorpsstraat 25 

- Oud-Beijerland, Rembrandtstraat 1a 

- Putten, Ambachtstraat 7 

- Ridderkerk, Pr. Margrietstraat 38 

- Rotterdam, Pretorialaan 47B 

- Soest, Van Weedestraat 14 

- Vaassen, Jan Mulderstraat 37 

- Veenendaal, Dr. Slotemaker de Bruinestraat 24  

- Waddinxveen, Mercuriusweg 15 

- Wageningen, Grintweg 255 

- Werkendam, Molenplein 2a 

- Zwanenburg, Van Hallstraat 4 
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2.1 Activiteiten van de organisatie 
 

Woord en Daad kringloopwinkels kenmerken zich door: 

- Bijdragen aan duurzaamheid door het inzamelen, opknappen en verkopen van 

gebruikte spullen waar andere mensen juist mee geholpen zijn.  

- Breed assortiment unieke producten waarvan de opbrengst volledig ten goede komt 

aan mensen die in armoede leven in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. 

- Bouwen aan vrijwilligersgroepen waar mensen zich thuis voelen en gewaardeerd 

weten en als vrijwilliger hun talenten kunnen inzetten en kunnen groeien. 

- Winkels met een gezellige sfeer waar iedereen welkom is voor een praatje en een bakje 

koffie. 

- Verkopen van specifieke eerlijke Woord en Daad producten waaraan de werkwijze van 

Woord en Daad gelinkt is. 

- Winkels die aangepast zijn aan de regionale behoefte en maximaal gefaciliteerd 

worden in zowel de administratieve organisatie als overige wettelijke verplichtingen, 

vanuit de centrale organisatie. 

- Het gezamenlijke doel waar vrijwilligers en bezoekers zich mee verbonden weten. 

- Het informeren van de vrijwilligers en bezoekers over het werk van Stichting Woord en 

Daad in Nederland en daarbuiten. 

 

 

 
 

  



8 

 

 

3. Toekomst 
 

Stichting Woord en Daad Winkels richt zich op het professionaliseren van de kringloopwinkels 

op het gebied van financieel management, logistiek, absorptiecapaciteit, personeelsbeleid en 

algemene uitstraling. Daarnaast willen we het aantal kringloopwinkels uitbreiden waarbij 

gestreefd wordt naar een landelijke spreiding, om zo een lokale vertegenwoordiging te zijn van 

het merk Woord en Daad. Deze uitbreiding biedt tegelijkertijd mogelijkheden voor verdere 

professionalisering, zoals gezamenlijke inkoop van diensten.  
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4. Organisatie 
 

De statuten van stichting Woord en Daad Winkels zijn opgemaakt en getekend bij Van Leussen 

en Van der Broek notarissen te Gorinchem, de dato 18-07-2016. Ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 66482739. 

 

4.1 Raad van Bestuur (RvB) 
 
Het bestuur van stichting Woord en Daad Winkels wordt gevormd door: 
 
Voorzitter: mevr. R.F. Molenaar MSc 
 

4.2 Raad van Toezicht (RvT) 
 
Voorzitter: dhr. P.W. Nobel RA  
 
Algemeen adjunct: dhr. ing. C. van Burg  
 
Secretaris: dhr. S. Huibers 
 

4.3 Werknemers 
 

Binnen de stichting Woord en Daad Winkels zijn de volgende personen werkzaam:  

Dhr. A.J. Sturm, Manager Winkels 

Dhr. M.P. Hertgers, Coördinator Winkels 

Mevr. M.A. de Jong, Vrijwilligerscoördinator 

Dhr. J. van den Bosch, Eindverantwoordelijke Winkel Nunspeet 

Mevr. H. Ritsema, Eindverantwoordelijke Winkel Haarlem 

 

4.4       Beloning 
 

Het bestuur wordt volledig betaald vanuit de stichting Woord en Daad. De Raad van Toezicht 

(RvT) is onbezoldigd. 

De werknemers worden betaald vanuit de stichting Woord en Daad Winkels. 


