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Actief in sector

Hergebruik
Internationale hulp en mensenrechten – Onderwijs in
ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering
Nederland
4
2024
Algemeen publiek, Alleenstaande ouders, Gelovigen, Mensen
met een beperking, Minima, Vluchtelingen, Werklozen

Actief in
Aantal medewerkers
Aantal vrijwilligers
Doelgroepen

Raad van bestuur (RvB)
Sinds de oprichting in 2016 geeft MSc. R.F. Molenaar leiding aan de
uitvoerende organisatie van Woord en Daad Winkels. Het door Molenaar
vastgestelde beleid wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van
toezicht (RvT).

Raad van toezicht (RvT)
De RvT keurt het door de Raad van Bestuur vastgestelde beleid goed. Tevens is de Raad van
Toezicht verantwoordelijk voor de beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur.
De RvT bestaat uit drie leden en wordt samengesteld op basis van een goede mix van
inhoudelijke en bestuurlijke competenties. Elk RvT-lid heeft vanuit zijn of haar professie een
bepaald aandachtsgebied dat waarde toevoegt voor Woord en Daad Winkels.
De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting gedurende een periode van vier jaar en
kunnen tweemaal worden herbenoemd. De leden van de RvT ontvangen geen honorarium,
alleen een vergoeding voor de gemaakte reiskosten.

P.W. (Piet) Nobel RA is voorzitter en lid sinds 2016. Nobel is
registeraccountant, consultant en directeur van Janpira bv.

Ing. C. (Kees) van Burg is algemeen adjunct en maakt deel uit van de RvT
sinds 2016. Van Burg is werkzaam bij Dow en geeft als directeur
kapitaalinvesteringen leiding aan een wereldwijd team dat nieuwe
fabrieken bouwt.

S. (Steven) Huibers is secretaris en maakt deel uit van de RvT sinds
2016. Huibers is oud-Jumbo-ondernemer.

Doelstelling
Het financieel ondersteunen van de stichting: Stichting Reformatorische Hulporganisatie
Woord en Daad, Kamer van Koophandel nummer 41118168 om zo te bij te dragen aan de
doelstelling van voormelde stichting door de organisatie, de exploitatie en 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 Hulpaktie
Woord en Daad.
Beloningsbeleid
Het statutaire bestuur ontvangt geen beloning. Stichting Woord en Daad Winkels maakt,
evenals Stichting Woord en Daad voor de salarisschalen gebruik van de salaristabellen zoals
die zijn opgenomen in de CAO Rijk, m.u.v. situaties waarin het wettelijk minimumloon wordt
betaald. Ook de hoogte van de eindejaarsuitkering is gebaseerd op de afspraak die daarover is
opgenomen in de CAO Rijk, evenals overeengekomen eenmalige salaris-uitkeringen die van
toepassing zijn op de CAO Rijk.
Het beleidsplan van Woord en Daad Winkels is te raadplegen op:
https://woordendaadwinkels.nl/app/uploads/2021/07/Beleidsplan-2016-2021.pdf
Voor de balans met bijbehorende toelichting, de staat van baten en lasten en de jaarrekening
van Woord en Daad Winkels wordt verwezen naar het financieel verslag 2020, te raadplegen
op: https://woordendaadwinkels.nl/app/uploads/2021/04/A1-WD-Winkels-080221jaarrekening-2020-1.pdf

