
 

BELEIDSPLAN 2021 

1. Algemeen 

De doelstelling van Stichting Freecycling Almere 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-verkoopgroepen Ik Help Mee. 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 minderdraagkrachtig 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. Aanvragen 

voor hulp kunnen alleen worden ingediend door een hulpverlener of een 

bewindvoerder/budgetcoach. Periodiek worden er evaluatiegesprekken gehouden. Wij 

ondersteunen zoveel mogelijk op maat en verwijzen eventueel door naar de gemeente 

of andere hulpgevende instanties; 

4. Vrijwilligers 

Geheel op vrijwillige basis werken bij ons 30 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, 
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verzamel- en sorteerpunt zijn, het vervoeren van goederen, et cetera. Deze vrijwilligers 

krijgen hier geen vergoeding voor.  

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

VMCA Almere maar doen hiervoor ook oproepen op onze Facebook groepen; 

5. Het bestuur 

De stichting is opgericht 1 november 2016. Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter 

Joke van Gelder, secretaris Ingrid van der Voort en penningmeester Yvonne van 

Merkesteijn. 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 vier jaar 

dat wij bestaan (waarvan nu drie jaar als stichting) hebben opgebouwd weten steeds 

meer mensen de weg naar onze stichting te vinden. Onze Facebookgroepen tellen 

samen bijna 3000 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. Sinds 1 januari 2020 is Kippie Almere 

(https://www.kippie.nl/kippie-almere) onze ambassadeur.  Door de Coronacrisis kon uit dit 

ambassadeurschap niet worden gehaald wat verwacht was. Daarom heeft Kippie Almere 

besloten ook voor 2021 onze ambassadeur te zijn. Op 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 en rustig mogelijk te houden. Op onze website kan via 

het contactformulier of telefonisch ondersteuning worden aangevraagd; 

8. Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) 

Omdat wij de privacy van onze cliënten en de bezoekers van onze website in een hoog 

vaandel hebben staan, staat op de website duidelijk weergegeven hoe wij de 

persoonlijke gegevens van onze cliënten verwerken, wat wij doen om de privacy te 

waarborgen en wat wij met deze gegevens doen aan het einde van het hulptraject; 

9. Coöpereren 

Wij werken met diverse mensen, organisaties en bedrijven samen om de hulp te kunnen 

bieden die nodig is. Samenwerken met de gemeente en andere organisaties 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; 

https://www.kippie.nl/kippie-almere
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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 sponsorpagina. 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 3000 Almeerse leden. Zoals eerder 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 

bedankje op de Facebookgroepen;  

11. Verkopen en verloten 

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 

verkoopgroepen worden gedoneerde spullen verkocht in de vorm van bieden. Degene 

die na maximaal drie dagen het hoogste bod heeft gegeven is winnaar en krijgt het item 

voor het door hem/haar geboden bedrag. De opbrengsten die hier uit voortvloeien 

komen geheel ten goede aan de stichting en haar doelstelling. Bij de items die voor een 

vast bedrag worden verkocht kan mee worden geloot. Na minimaal 12 uur en maximaal 

24 uur wordt hier iemand uitgeloot. Hij/zij betaalt het vaste bedrag. Ook worden er 

gedurende het jaar loterijen gehouden waarvoor lootjes kunnen worden gekocht. Deze 

loterijen worden keurig gemeld bij de afdeling VTH van de gemeente Almere. 

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. 

Ook worden het gedurende het hele jaar door extra voedselpakketten aangeboden. 

 

APPENDIX 13 MAART 2020 i.v.m. COVID-19 PANDEMIE 
 
VOORZORGMAATREGELEN 
Onze stichting heeft gezien de ontwikkelingen wat betreft de toename van besmette 
personen met het SARS-Cov-2 virus dat de ziekte Covid-19 veroorzaakt (Corona), de 
volgende maatregelen genomen: 
a) Ophaalpunten: Vanaf nu kunnen er alleen nog contactloos pakjes (loot en koop) worden 

opgehaald vanuit bakken of zakken bij de ophaalpunten. Ook de ophaalpunten die dit 

voorheen niet via bakken deden stappen per direct over op ophalen uit bakken/zakken. 

Houd de mededeling of de PB van uw ophaalpunt in de gaten zodat u weet hoe te 

handelen; 
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b) Donaties: het ophalen van donaties wordt contactloos gedaan. Dit betekent dat wij 

vragen aan onze donateurs de goederen voor de deur te zetten en ruim anderhalve 

meter afstand te houden zodat wij de donaties in kunnen laden in onze auto(s); 

c) Betalen: Er zal zoveel mogelijk betaald worden via een betaalverzoek of een tikkie. 

Mensen die niet deze mogelijkheid hebben kunnen het bedrag in een envelop/plastic 

zakje doen met hun naam er op/ erin, en deze in de brievenbus van hun ophaalpunt 

deponeren. 

d) Algemeen: Op onze Facebookgroepen wordt duidelijk en permanent vermeld dat er 

minimaal 1,5 meter afstand moet worden gehouden bij de ophaalpunten en is voor alle 

leden duidelijk te lezen wat ons beleid is aangaande Covid-19. 

 

PREVENTIE VANUIT ONS TEAM VRIJWILLIGERS 

Alle teamleden zullen de door de Overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (RIVM) voorgeschreven maatregelen in acht nemen: 

• Goed en regelmatig de handen wassen; 
• Contact vermijden met mensen die verkouden en/of ziek zijn; 
• Hoesten/Niezen in de binnenkant van de ellenboog; 
• Gebruik maken van papieren zakdoekjes; 
• Geen handen schudden; 
• Geen fysiek contact (troostende arm om schouder); 
• Gepaste afstand bewaren (minimaal 1.5 meter); 
• Gebruik maken van medische handschoenen bij het aanraken en verpakken van 

levensmiddelen; 
• Gebruik maken van gedenatureerde alcohol 70% voor het reinigen van huis en 

oppervlakten. 

WAARSCHUWEN EN VOORLICHTEN OVER CORONA 

• Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht 
hangen; 

• Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. Dit aantal kan 
dalen bij goede voorzorgsmaatregelen; 

• Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten; 
• Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen. Met 

voorzorgsmaatregelen kun je deze mensen beschermen. 

 


