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1. Algemeen 

Na het eerste jaar als particulier initiatief te zijn gestart hebben wij op 1 november 2016 de 

statuten van onze non-profit organisatie Stichting Freecycling Almere gedeponeerd bij Almeer 

Notaris te Almere.  Onze doelstelling is het ondersteunen van minder draagkrachtigen die niet in 

staat zijn in hun primaire levensbehoefte te voorzien. Hierbij kan worden gedacht aan 

levensmiddelen, (nood) voedselpakketten, kleding, huisraad, persoonlijke aandacht en het 

doorverwijzen naar hulpverlenende- en gemeentelijke instanties; 

2. Financiën 

Als non-profit organisatie ontvangen wij geen subsidies. Onze stichting is afhankelijk van giften, 

donaties, sponsoring en het verkopen van gedoneerde goederen op onze Facebook 

verkoopgroep Ik Help Mee! – Almere. De inkomsten komen in zijn geheel ten goede aan de 

stichting en haar doelstelling. Financiële giften worden voor het grootste deel overgemaakt op 

onze bankrekening. Wij hebben hiervoor op onze website ook een donatieknop gegenereerd; 

3. Cliënten 

Onze cliënten zijn mensen die minder draagkrachtig zijn en veelal onder de armoedegrens leven. 

Dit kan zijn door verlies van baan, scheiding, lichamelijk- en/of emotionele problemen of een 

combinatie hiervan. Wij als stichting oordelen niet over het hoe iets is ontstaan. Wij bieden hulp  

en veroordelen niet het waarom. Wij geven, na beoordeling, gesprekken en evaluatie, advies en 

verwijzen eventueel door naar de gemeente of andere hulpgevende instanties; 

4. Vrijwilligers 

Geheel op vrijwillige basis werken bij ons 35 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zetten zich 

belangeloos in voor onze doelstelling en hun medemens. Zij dragen zorg voor de diverse 

projecten van onze stichting. Hierbij kan worden gedacht aan projecten voor minder 

draagkrachtigen zoals sinterklaascadeautjes, kerstpakketten, paaspakketten, noodpakketten, 

adverteren op onze gratis weggeefgroep, ophaal- en afgiftepunt zijn, verzamelpunt zijn, 



vervoeren van goederen, et cetera. Deze vrijwilligers krijgen hier geen vergoeding voor. Om 

nieuwe vrijwilligers aan te trekken plaatsen wij regelmatig vacatures op de website van de 

VMCA Almere; 

5. Het bestuur 

Het bestuur bestaat sinds de oprichting d.d. 1 november 2016 uit voorzitter Yvonne van 

Merkesteijn, secretaris Lia de Wit en penningmeester Lies Koot. Het bestuur ontvangt geen 

salaris of verloning voor de werkzaamheden welke voor de stichting worden gedaan. Alles 

gebeurt op vrijwillige basis. Wel krijgt het bestuur de eventueel gemaakte kosten (zoals 

reiskosten) die gemaakt worden ten behoeve van de stichting vergoed; 

6. Promotie 

Om bekendheid te geven aan de stichting hebben wij een pagina op Facebook waar we al onze 

activiteiten op vermelden. Dit is onze speciale promotiepagina. Deze pagina hebben wij ook voor 

onze loot- en verkoopgroepen. Natuurlijk is mond-op-mond reclame nog altijd de beste. Door de 

goede en betrouwbare naam die wij in de twee jaar dat wij bestaan (waarvan nu 1 jaar als 

stichting) hebben opgebouwd weten steeds meer mensen de weg naar onze stichting te vinden. 

Onze Facebookgroepen tellen samen inmiddels bijna  6000 leden. Dit leden aantal bestaat niet 

alleen uit minder draagkrachtigen. Wat wij als stichting willen is een brug slaan tussen mensen 

die iets hebben te bieden en mensen die hiermee geholpen kunnen worden. Op onze website 

www.stichtingfreecycling.nl  staat alle informatie zodat dit door iedereen rustig doorgelezen kan 

worden; 

7. Website 

Onze website www.stichtingfreecycling.nl wordt keurig up-to-date gehouden en is constant in 

beweging. Wij hebben gekozen voor een heldere en duidelijke kleurstelling om het geheel zo 

overzichtelijk mogelijk te houden.  Op onze website kan ook het aanvraagformulier voor 

ondersteuning worden gedownload middels een PFD bestand; 

8. Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) 

Omdat wij als stichting privacy in een hoog vaandel hebben staan is Stichting Freecycling Almerei 

aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en heeft hierbij voldaan aan de meldingsplicht 

conform de wet bescherming persoonsgegevens (WBP); 

9. Coöpereren 

Wij werken met diverse mensen en bedrijven samen om de hulp te kunnen bieden die nodig is. 

Samenwerken met de gemeente en andere instanties zal in de toekomst steeds vastere vorm 

gaan aannemen. Erkende en gediplomeerde hulpverleners op vrijwillige basis aantrekken is voor 

ons een pré en wij zullen hier dan ook actief naar op zoek gaan via het plaatsen van vacatures bij 

de VMCA Almere; 

10. Donateurs en sponsors 

Onze stichting is voor het grootste gedeelte afhankelijk van donateurs en sponsors. Dit kunnen 

donaties zijn in de vorm van goederen maar ook geldelijke donaties en sponsoring zijn voor ons 

van belang. Op onze website is een speciale sponsor pagina. Alle bedrijven die ons sponsoren 

worden hier met hun bedrijfslogo op vermeld. Ook staat hier de link naar hun website bij. Op 

onze Facebookpagina’s worden zij ook bedankt in een apart bericht. Dit is voor de plaatselijke 

bedrijven goede reclame want onze Facebookpagina’s hebben bijna 6000 Almeerse leden. Zoals 

gezegd bestaan deze leden niet alleen uit minder draagkrachtigen dus voor bedrijven meer dan 

interessant om dit stukje reclame mee te pakken. 



Particuliere donateurs worden iedere maand persoonlijk genoemd in ons maandelijkse “uit de 

grond van ons hart bedankje” op de Facebookgroepen;  

11. Verkopen en loten 

Op onze lootgroep op Facebook kan er mee worden geloot op kleding, goederen maar ook op 

levensmiddelen. Deze groep is voor zowel cliënten als niet cliënten. Op onze verkoopgroep 

worden gedoneerde spullen verkocht in de vorm van bieden. Degene die het hoogste bod na 24 

uur (of maximaal na 3 dagen, afhankelijk van hoe het bieden verloopt) heeft gegeven is winnaar 

en krijgt het item. De opbrengsten die hier uit voortvloeien komen geheel ten goede aan de 

stichting en haar doelstelling; 

12. Projecten 

Onze stichting heeft verschillende projecten die gericht zijn op het ondersteunen van minder 

draagkrachtigen. Er kan hierbij worden gedacht aan Paaspakketten, voorjaarspakketten, Sint 

cadeaus, kerstpakketten, oliebollen en nieuwjaarpakketten. Tevens worden het gedurende het 

hele jaar door extra voedselpakketten aangeboden; 


