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Het doel van de stichting werd in 1994 bij de oprichting statutair als volgt 

omschreven: 

De stichting heeft ten doel: het projectgericht doen van bijdragen aan ideële 

instellingen, werkzaam voor kinderen in nood. 

Daarbij werden met name genoemd: 

 Artsen zonder Grenzen; 

 Foster Parents Plan Nederland; 

 Mensen in Nood/Caritas; 

 Terre des Hommes Nederland. 

Voorts staat vermeld andere instellingen ter beoordeling van het bestuur en 

voorts  al hetgeen met het omschrevene rechtstreeks of zijdelings verband houdt 

of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

 

ONDERSTEUNING VAN KLEINE ORGANISATIES  EN  PROJECTEN. 

In 2015 moet vastgesteld worden, dat het beleid in de afgelopen 20 jaar zich meer 

en meer is gaan richten op het ondersteunen  van kleine hulporganisaties, 

aangezien die als regel kleine, overzichtelijke projecten aanmelden. Daarbij is 

beter te beoordelen of de ondersteuning die wij bieden in de vorm van een 

donatie van beperkte omvang  (variërend van 500 tot 2000 euro) voldoende 

doelgericht is en goed besteed wordt. 

Dit beleid maakt het tevens mogelijk een grotere spreiding te realiseren en een 

maximale diversiteit te bereiken. 

Het bestuur heeft geconstateerd dat de uitvoering van dit beleid tot goede 

resultaten leidt en zet daarom deze lijn voort.  



 

FLEXIBILITEIT. 

De statuten  hanteren duidelijk het begrip kinderen.  

Van het begin af aan is het bestuur van mening geweest dat dit begrip niet op een 

starre, ambtelijke wijze dient te worden gehanteerd. 

Het stellen van leeftijdsgrenzen zou maken dat diverse goed onderbouwde en 

prijzenswaardige projecten op details zouden moeten worden afgewezen. 

Het beleid dat zich in de praktijk heeft ontwikkeld hanteert het begrip kinderen in 

de ruimste zin van het woord en begrijpt daar ook jong volwassenen onder. 

Bij gehandicapten is daar eens temeer reden toe. 

Verder is het zo, dat bij oorlogen, armoede, honger en rampen kinderen per 

definitie als eerste de dupe zijn. 

Zo komen projecten die de positie van jonge moeders beogen te ondersteunen 

eveneens voor subsidiering in aanmerking, omdat daarmee het welzijn van de 

betrokken kinderen  ook positief beïnvloed wordt. 

Het bestuur wil ook in de jaren na 2015 deze flexibiliteit blijven toepassen en zal 

bij de beoordeling van project-voorstellen deze hieraan afmeten. 

 

INZAMELING VAN GOEDEREN. 

 

De toestroom van te verkopen goederen blijft zich op een hoog niveau 

manifesteren. De Delftse bevolking weet het Goeie Doelen Winkeltje derhalve 

goed te vinden en te waarderen. 

Er bestaat voor het bestuur dan ook geen enkele aanleiding om het standpunt, 

dat nimmer wordt overgegaan tot het aankopen van goederen, te verlaten. 

Het bestuur wenst dat anno 2015  voor alle duidelijkheid te benadrukken dat dit 

een zeer principiële overweging is, die het vrijwilligerskarakter van de stichting  



 

nog eens accentueert. De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers en de verworven 

goederen worden ons ook geheel vrijwillig gegeven. 

 

OPENHEID OVER FINANCIEN. 

 

Het bestuur is van mening dat er naar gestreefd moet worden om maximale 

openheid te bereiken op het gebied van de inkomsten en de uitgaven. Dat is niet 

alleen van belang in verband met de eisen die een ANBI status stelt, doch  het 

bestuur wil zichtbaar maken waaraan het verdiende geld wordt uitgegeven. 

Jaarlijks zal er een overzicht worden gemaakt van de hoogte van de omzet en van 

de gehonoreerde goede doelen, afgezet tegen de noodzakelijk gemaakte 

onkosten. 

Het bestuur richt het beleid continu op het zo laag mogelijk houden van het 

onkosten-niveau, opdat een zo hoog mogelijk percentage van de omzet aan de 

goede doelen kan worden besteed. 

Als streefcijfer wordt een doelstelling van 60% vastgesteld.  

Bij de jaarcijfers die ook aan de aan de vrijwilligers gepresenteerd worden zal 

telkenjare een duidelijke toelichting worden toegevoegd. 

 

SAMENSTELLING BESTUUR. 

 

Deze beleidsnota werd op 19 oktober 2015 vastgesteld door het bestuur gevormd 

door de volgende personen: 

Mevr. M.van den Broek-(voorzitster), mevr.M.Rutgers, secretaris, mevr.A.Pool, 

plv.secretaris, mr H.A.den Besten,  plv.penningmeester, de heer 

E.M.Kok,penningmeester, mevr.T.Schoenmakers, lid en de heer P.Meijer, lid.  

 


