
Beleidsplan Stichting Loodsverkoop Wekerom 2020 – 2022

• Inleiding
Deze stichting is op 18 augustus 2020 opgericht om invulling te geven aan de breed gedeelde 
wens om de jaarlijkse ééndaagse rommelmarkt in het dorp Wekerom om te zetten in een 
permanente verkooporganisatie met een winkel. Bij de zoektocht naar een winkel is de 
stichting er in geslaagd om een loods te huren in Wekerom waarin een permanente 
verkoopopstelling van een aantal productgroepen mogelijk is gemaakt. Tot 2020 werd de 
jaarlijkse rommelmarkt georganiseerd door een commissie onder verantwoordelijkheid van de 
Jeugdraad van de Hervormde gemeente van Wekerom. Om de continuïteit te borgen, 
contracten te kunnen sluiten en te kunnen voldoen aan de fiscale verplichtingen is de Stichting 
Loodsverkoop Wekerom opgericht.
In de statuten zijn  de doelen van de stichting als volgt verwoord:

• het verwerven van geldmiddelen voor het Hervormd Jeugdwerk Wekerom;.
• het verwerven van geldmiddelen voor de Stichting Woord en Daad;
• het verwerven van geldmiddelen voor andere charitatieve instellingen/doeleinden, zoals een missionair 

doel/noodhulp bij rampen/diaconaal doel/kerkelijk gerelateerd doel.

Deze stichting zet de traditie voort van de jaarlijkse rommelmarkt die al sinds 1978 een 
begrip is in Wekerom en omstreken. De genoemde doelen van de stichting kunnen op brede 
steun van de plaatselijke bevolking rekenen. Ook is hergebruik van goederen een belangrijk 
aspect van het vele werk dat door de vrijwilligers wordt verricht. De circulaire economie is 
gebaat bij de activiteiten van deze stichting. 
De Stichting Loodsverkoop Wekerom realiseert de genoemde doelen door het wekelijks inzamelen en 
verkopen van gebruikte goederen en wordt daarbij ondersteund door een commissie LoodsW. In deze 
commissie zitten enthousiaste leden die allemaal vanuit een bepaalde expertise een bijdrage leveren 
aan onder meer Public Relations, Facilitaire Zaken, Financiële Zaken, Sponsoring, Beheer en 
Organisatie.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Jan Kranendonk, voorzitter
Jacco Roelofsen, secretaris
Hendri van Luttikhuizen, penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden; uitsluitend de 
in redelijkheid gemaakte kosten worden op declaratiebasis vergoed.

• Strategie

2.1  Missie
Het bestuur van deze stichting stelt zich ten doel en ziet het als haar missie om

• geldmiddelen te verwerven om het Hervormd Jeugdwerk Wekerom financieel te 
ondersteunen, zodat het jeugdwerk zich financieel onbezorgd kan richten op de 
kerntaken voor de geestelijke en maatschappelijke vorming van de jeugd;

• de sinds 1978 in gang gezette jaarlijkse donaties voor weeskinderen en andere 
hulpprojecten van de Stichting Woord en Daad te continueren;

• financiële hulp te bieden aan projecten die zich richten op de medemens die in 
moeilijke omstandigheden verkeert.



 

2.2  Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting
De grondslag voor het handelen van de bestuursleden van de stichting is de Bijbel. De zorg 
voor de jeugd en de andere medemensen is een permanente bijbelse opdracht, waarbij de 
bestuursleden zich vanuit een protestants-christelijke visie naar de medemens opstellen. 

2.3  Belangeloosheid
De stichting heeft niet tot doel winst te maken. Alle inkomende gelden worden beschikbaar 
gesteld aan de vastgestelde doeleinden van de stichting.
De bestuursleden van de stichting verrichten hun werkzaamheden belangeloos, niemand 
ontvangt een beloning of vacatiegeld. Uitsluitend in redelijkheid gemaakte kosten kunnen 
worden gedeclareerd.

• Werkzaamheden van de stichting

3.1 Opzet en uitvoering
Met inzet van de leden van de commissie LoodsW en veel andere vrijwilligers zet het 
bestuur zich in om de wekelijkse loodsverkoop tot een succes te maken. Er zijn de 
volgende productgroepen vastgesteld:

Voor iedere productgroep is een assortiment houder verantwoordelijk voor het accepteren, 
prijzen en etaleren van de goederen in de loods op toegedeelde ruimte. Er zijn acht 
verkoopteams die onder aanvoering van een loodshoofd bij toerbeurt tijdens de wekelijkse 
openstelling van de loods op zaterdag de verkoop voor hun rekening nemen. 

Alle artikelen zijn door de assortiment houder voorzien van een prijssticker met de 
productgroep. Deze gegevens worden bij het afrekenen geregistreerd door de kassa en aan het 
einde van de dag geautomatiseerd doorgesluisd naar de boekhouding. 
Het boekhoudsysteem geeft per week inzicht in de omzet en te betalen Omzetbelasting per 
productgroep.

De stichting is belastingplichtig voor de Omzetbelasting en heeft als zodanig ook een 
aangifteplicht.

• Financiering

4.1 Vermogensopbouw
De stichting streeft niet naar vermogensvorming en verdeelt het batig saldo per jaar onder de 
door de stichting vastgestelde doelen. 

4.2 Sponsoring
De stichting werft voor de dekking van de exploitatiekosten sponsors onder de lokale 
ondernemers en dorpsbewoners. 



4.3 Bestedingsbeleid
De stichting keert jaarlijks de statutair vastgestelde bedragen uit aan het Hervormd 
Jeugdwerk Wekerom en Stichting Woord en Daad. Laatstgenoemde stichting krijgt de 
jaarlijkse bijdrage via het gelijknamige comité voor Harskamp, Otterlo en Wekerom.

4.4 Kostenstructuur van de stichting
De stichting draagt de noodzakelijke exploitatiekosten zoals huur van de loods, kosten van 
verzekering en belasting van de bestelwagen, bankkosten en administratiekosten. Er wordt 
geen beloning verstrekt aan bestuursleden of vrijwilligers.

4.5 Verantwoording
Jaarlijks wordt een balans en staat van baten en lasten opgemaakt, waarin de verdeling van 
de gelden herkenbaar is vastgelegd. Deze stukken worden binnen zes maanden na afloop van 
het kalenderjaar door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op de website van LoodsW.

4.5 Vermogensbeheer
In de statuten is vastgelegd dat deze stichting geen registergoederen mag verwerven. Ook mag 
de stichting geen borgstellingen afgeven.


