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1. Voorwoord  
 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Geef het Dordt. Geef het Dordt is op 30 november 2017 opgericht en  
ontstaan vanuit het initiatief van ervaringsdeskundige Suzan de Groot. De stichting werkt voor alle 
minderbedeelde inwoners van Dordrecht ongeacht de culturele of religieuze achtergrond.  
 
Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd). Nadat 
deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn volgt inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst.  
 
Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. Een ANBI status 
heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de 
stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.  
 
Dit plan geeft inzicht in:  
• Missie, visie, kernwaarden en doelstellingen van de stichting  
•  Werkzaamheden (projecten) van de stichting  
•  Financiën  
•  De manier waarop de stichting geld werft  
•  Het beheer van vermogen van de stichting  
•  De besteding van het vermogen van de stichting  
• Het functioneren van het bestuur 
 
 
 
 
Mariëtte Thies  
 
 
Bestuursvoorzitter  
Stichting Geef het Dordt 
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2. Algemene gegevens en bestuur  
Statutaire naam    Stichting Geef het Dordt 
Statutaire zetel    gemeente Dordrecht 
RSIN     858194466 
Rechtsvorm    Stichting 
Postadres    Suze Groeneweg-erf 159, 3315 XD Dordrecht 
Bezoekadres    Merwedestraat 277, 3313 GT Dordrecht 
Telefoonnummer   0612269758 
Internetadres    geefhetdordt.nl 
E-mailadres    info@geefhetdordt.nl 
Eerste inschrijving handelsregister  03-12-2017 
Datum akte van oprichting  30-11-2017 
Activiteiten SBI-code   94993 - Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg) 
 
Werkgebied    Lokaal  
Doelgroep(en)    Kinderen, Jongeren, Ouderen, Vrouwen, Mannen  
 
Bestuurders 
 
Naam     van de Water - Thies, Mariëtte Eugénie  
Geboortedatum en -plaats  02-05-1967, Rotterdam    
Datum in functie    30-11-2017 (datum registratie: 03-12-2017) 
Titel      Voorzitter 
Bevoegdheid     Alleen/zelfstandig bevoegd 
 
Naam      Sierig, Walter Jan 
Geboortedatum en -plaats   30-12-1959, 's-Gravenhage 
Datum in functie    30-11-2017 (datum registratie: 03-12-2017) 
Titel      Secretaris 
Bevoegdheid    Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
Naam      de Boer, Denise   
Geboortedatum en -plaats   14-10-1988, Rotterdam 
Datum in functie    20-02-2019 
Titel      Penningmeester 
Bevoegdheid     Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
 
3. Missie, visie en kernwaarden 
 
Missie 
Door de stille armoede in Nederland komt het nog regelmatig voor dat ook de inwoners van Dordrecht geen 
spullen, zoals: huisraad, witgoed, kleding, babyspullen, etc. bezitten. Geef het Dordt is van mening dat deze 
inwoners praktische ondersteuning nodig hebben om de vicieuze cirkel, waarin zij zich vaak bevinden, te 
kunnen doorbreken.  
 
Visie 
In de lijn van de Voedselbank en de Kledingbank is Geef het Dordt in 2017 opgericht. De stichting stelt zich ten 
doel goede, herbruikbare huisraad in te zamelen en weg te geven aan mensen die dit om allerlei redenen niet 
zelf kunnen betalen. Denk daarbij aan het inrichten van een woning voor mensen die na een moeilijke periode 
weer op zichzelf gaan wonen. Ook voor het noodzakelijk vervangen van huisraad bij mensen met een kleine 
beurs kunnen hulpverleningsinstanties een beroep doen op Geef het Dordt. Zo wordt een huis weer een thuis!  
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Kernwaarden 
Geef het Dordt hanteert de volgende kernwaarden: 

• We verstrekken voldoende kwalitatief goede huisraad  

• We verstrekken huisraad die door anderen gedoneerd wordt 

• We verstrekken uitsluitend gratis huisraad 

• We zijn neutraal en onafhankelijk  

• We zijn transparant in onze verantwoording 
 
 
4. Doelstelling 

De stichting heeft als statutair doel: 

• 1. De stichting heeft ten doel:  

 a. het recyclen van goederen in het kader van armoedebestrijding en duurzaamheid. 
Door middel van een ruilidee (wederdienst) kunnen klanten van de Sociale Teams in 
Dordrecht in aanmerking komen voor deze goederen;  

 b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 
• 2. De stichting streeft samenwerking na met organisaties met een vergelijkbare doelstelling.  
• 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.  
 
Door de combinatie van armoedebestrijding, sociale verbinding en duurzaamheid door recycling van goederen 
levert Geef het Dordt een zinvolle bijdrage aan de bewoners, de verschillende wijken en de stad Dordrecht. 
Het ruilidee vormt het uitgangspunt (sociale verbinding) in onze doelstelling waarbij we zowel een bijdrage 
leveren aan de armoedebestrijding in de wijken als aan het hergebruik van inboedel en goederen. 
 
Geef het Dordt komt uit het hart en drijft op de passie om mensen een opstapje in het leven te kunnen geven, 
om mensen aan hun wijk te verbinden en dat we dat doen door recycling. Niet omdat duurzaamheid trendy is, 
maar vanuit de volle overtuiging dat verspilling zonde is.  
 
Geef het Dordt is een duurzaam sociaal initiatief van vrijwilligers dat mensen met elkaar en de samenleving 
verbindt. Geef het Dordt richt zich op armoedebestrijding, de bevordering van de sociale cohesie en het 
recyclen van goederen, met name inventaris.  
 
Extra activiteiten 
 
Naast het helpen met huisraad organiseert Geef het Dordt ook extra hulpacties, waarvoor een aanvraag kan 
worden ingediend bij de hulporganisaties, waarmee we samenwerken, zoals: 
 

• SinterKerstactie: cadeaus voor de kinderen die de ouders kunnen komen ophalen (zowel Intertoys als 
bewoners doneren speelgoed aan ons); 

• Deelname aan en het organiseren van buurtactiviteiten voor onderlinge verbinding in de buurt en 
informatieverstrekking m.b.t. hulpverleningsinstanties; 

• Een gratis knipbeurt: in samenwerking met een Dordtse kapper die cliënten gratis wil knippen in de 
eigen salon; 

 
 
5. Doelgroep 
 
Geef het Dordt is bestemd voor mensen uit Dordrecht die niet over voldoende financiële middelen beschikken 
om zelf huisraad aan te schaffen en richt zich op inwoners van Dordrecht die in (tijdelijk) in armoede leven.  
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Geef het Dordt werkt samen met – en accepteert aanvragen voor cliënten van - onderstaande hulpverleners 
en organisaties; 
 

• Sociale Wijkteams Dordrecht;  

• Sociale Dienst Drechtsteden;  

• Leger des Heils;  

• Vluchtelingenwerk;  

• Yulius GGZ;  

• Boumanhuis GGZ;  

• De Hoop GGZ;  
 
 
6. Werkwijze 
 
Een aanvraag indienen voor noodzakelijke huisraad kan via de begeleider of hulpverlener van de cliënt. De 
begeleider of hulpverlener heeft voorafgaand aan een aanvraag bij onze stichting:  
 
•  Een inkomenstoets gedaan;  
•  Alsmede middels een huisbezoek gecheckt of de aan te vragen goederen noodzakelijk zijn.  

 
Vervolgens vult de begeleider of hulpverlener het aanvraagformulier in en dient dit in bij Geef het Dordt. Via 
onze planning wordt er een afspraak gemaakt om de benodigde huisraad te bekijken. De cliënt komt samen 
met de begeleider of hulpverlener op het afgesproken tijdstip langs op de opslag. De begeleider of 
hulpverlener is verantwoordelijk voor vervoer van de huisraad naar de woning. Eventueel kunnen de goederen 
tegen vergoeding en in overleg worden bezorgd. Dit doen wij tot aan de voordeur op de begane grond. De 
client is zelf verantwoordelijk dat de huisraad naar de juiste ruimte of verdieping wordt gebracht. 
 
Geef het Dordt heeft in 2019 aan 201 aanvragen kunnen voldoen met het leveren van huisraad. De aanvragen 
zijn grotendeels  via de hulpverleners van de Sociale Wijkteams Dordrecht ingediend.  
  
 
7. Vrijwilligers 
 
Het team van Geef het Dordt bestaat uit circa 25 vrijwilligers die zich bezighouden met de volgende 
werkzaamheden en taken: 
 
•  Chauffeurs en sjouwers  
• Planning  
•  Catering  
•  Opslag medewerkers  
•  Kleine reparaties huisraad en meubels  
•  Sorteren  
•  Linnen afdeling  
• Cliënten afhandeling  
•  Coördinator  
• Bestuur  
•  Communicatie   
•  Activiteiten medewerkers   
 
Enkele vrijwilligers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij vinden op deze wijze dagbesteding en doen 
(werk)ervaring op bij Geef het Dordt. Geef het Dordt is voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de 
diverse taken. 
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8. Financiële prognose 2020 
 

 
 
 
9. De manier waarop de Stichting geld werft 
 
Geef het Dordt zet vooral in op het ruilidee; dus handel met gesloten beurs. Wat betreft de vaste lasten zijn er 
ook financiële middelen nodig. De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van giften en subsidies. 
Particulieren, kerken, organisaties en de gemeente Dordrecht zijn de belangrijkste financiële sponsors.   
 
De werving van deze middelen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens 
onder andere bijeenkomsten met relaties. We onderhouden bestaande contacten met 
samenwerkingspartners, donateurs en organisaties en er wordt actief ingezet op het werven van nieuwe 
contacten doormiddel van (nieuws)brieven, social media, activiteiten, bijeenkomsten en doneeracties.  
 
In onderstaand overzicht is te lezen welke wijze subsidies en diensten worden verkregen 
 

 Kosteloos transport bus mogen inzetten indien extra 
inzet nodig is en / of eigen transport bus in onderhoud is. 
Tegenprestatie: reclame exposure op website en media. 

 Financiële donatie op jaarbasis. Tegenprestatie: verzamel 
depot voor decoratieve goederen. 
 

 
 

De stichting levert praktische aanvulling op de 
hulpverlening met huisraad. 
 
 
 
 

 

Toekenning WMO subsidie en samenwerking op 
armoedebestrijding. 
 
 

Inkomsten Totaal Uitgaven Totaal

Donaties 1.500€        Huur opslagruimte 2.660€          

WMO subsidie gemeente Dordrecht 31.000€       Energie 2.280€          

Kringloop 1.000€        Evides 240€              

Bijdragen en Donaties 33.500€         33.500€        Huisvesting 5.180€          5.180€          

Bijdrage van Particulieren 250€           Verzekering en wegenbelasting Transport bus 1.060€          

Particulieren 250€              250€              Brandstof 180€              

SOC Dienst Drechtsteden 100€              Onderhoud Transport bus 1.000€          

Vergoeding bezorgen 75€                 

Vergoeding bezorgen 175€              175€              

Gedoneerde huisraad prijspeil Opnieuw & co 45.000€         45.000€        Transport kosten 2.240€          2.240€          

Website Hosting 20€                

Bank kosten 72€                

Salaris coördinator (incl. loonheffing en pensioen) 31.000€        

Boekhouder kosten 350€              

Algemene kosten 31.442€        31.442€        

Geleverde huisraad als gratis dienstverlening* 45.000€        45.000€        

Afschrijvingen

Subtotaal 38.862€        

Positief/Negatief over 2020 -4.937€         

Totaal 33.925€        33.925€        

* = levering aan circa 150 minima huishoudens

Begroting 2020 Stichting Geef het Dordt

https://www.geef.nl/nl/actie/geeft-het-dordt/donateurs
https://cms.dordrecht.nl/
https://www.aarental.nl/
https://www.swtdordrecht.nl/
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Samenwerking op praktische hulpverlening o.a. door 
extra verzameldepot en afstemming behoefte van 
hulpvraag. 

 

Speciale tarieven voor oprichting van de stichting. 
Tegenprestatie: reclame exposure op website. 
 

 
 
 
 

Financiële donatie. Tegenprestatie: reclame exposure op 
website. 

 Website onderhoud, grafisch ontwerp en organiseren 
activiteiten. Tegenprestatie: reclame exposure op 
website. 
 
 
 

 

Vrijwillige technische hand- en spandiensten. 
Tegenprestatie: reclame exposure op website. 

 
 

Speciale tarieven boekhouding en salarisadministratie 
voor de stichting. Tegenprestatie: reclame exposure op 
website. 

 

Samenwerking op armoedebestrijding. Platform voor 
kennis uitwisseling en signalering. 

 
 

In gesprek over verdergaande samenwerking. Fuseren 
zou een optie kunnen zijn. Zo worden kennis, kunde en 
middelen gebundeld om nog beter diensten te kunnen 
verlenen aan mensen die ons hard nodig hebben bij een 
nieuwe start in hun leven. 
 
 

 

Ondernemer vervoert gratis huisraad eens per maand en 
doneert bruikbare huisraad. Tegenprestatie: reclame 
exposure op website. 
 

 
 

Ondernemer geeft 8 gratis knipbeurten per week weg op 
aanvraag via onze stichting. Tegenprestatie: reclame 
exposure op website. 
 

 
 

Samenwerking op organisatie van evenementen voor 
kinderen zoals de jaarlijkse Sinterklaas / Kerstfeest 
waarbij de kinderen van gratis cadeaus worden voorzien. 
 
 
 

 

De stichting levert praktische aanvulling op de 
hulpverlening met huisraad 

http://www.kledingbank-dordrecht.nl/
http://www.goedegebuurenotariaat.nl/
http://natiocrane.net/
http://www.platformtegenarmoede.nl/
https://www.denhartogjr.nl/
https://www.huisraadbank.nl/
https://nl-nl.facebook.com/drechtsehairbeauty/
https://www.legerdesheils.nl/zuidwest-nederland
https://dordrechtthuredriht.lions.nl/
https://welkombijbas.nl/index.html
https://quiet.nl/drechtsteden/
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 De stichting levert praktische aanvulling op de 
hulpverlening met huisraad. 
 
 
 

 
 

De stichting levert praktische aanvulling op de 
hulpverlening met huisraad. 
 

 

Voormalig Boumann GGZ. De stichting levert praktische 
aanvulling op de hulpverlening met huisraad. 

  
De stichting levert praktische aanvulling op de 
hulpverlening met huisraad. 
 

  
Samenwerking in ontwikkeling voor aanvragen van een 
basis inboedel (Wet Bijzondere Bijstand in natura). Start 
pilot: zomer 2020 
 

 
 
10. ANBI aanvraag Stichting Geef het Dordt  
 
Om aangewezen te worden als ANBI voldoet Stichting Geef het Dordt aan alle volgende voorwaarden:  
 
•  De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis;  
• De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk;  
•  De stichting en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de 

integriteitseisen; 
•  De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling 

beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen; 
•  De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de 

instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven; 
•  Bestuurders ontvangen geen onkostenvergoeding en vacatiegeld; 

• Vrijwilligers krijgen geen vergoeding tenzij het in de toekomst financieel haalbaar is; 
•  De stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen;  
•  De stichting heeft een actueel beleidsplan; 
•  De stichting publiceert het jaarplan en jaarcijfers op de website; 
•  Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk 

doel; 
•  De stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen;  
  
 
11. Het beheer en de besteding van het vermogen 

Geef het Dordt voert een transparante administratie: 

• De aard en omvang van de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het 
beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven; 

• De aard en omvang van de inkomsten van de stichting; 

• De aard en omvang van het vermogen van de stichting; 

https://www.vluchtelingenwerk.nl/
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De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting. 
Na aftrek van de kosten zal het overgebleven geld op de rekening blijven staan tot het weer zal worden 
geïnvesteerd in belang van de stichting. 

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) worden door de penningmeester de 
boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de 
jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. 

Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en 
dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan, binnen 6 maanden na 
afloop van het boekjaar, gepubliceerd op de website. 

 
12. Communicatie  
 
Ieder jaar zal Geef het Dordt haar netwerk, samenwerkingspartners, doelgroep en donoren op de hoogte 
houden van de ondernomen activiteiten en projecten middels: 
  

• Een financieel jaarverslag  

• Een kort inhoudelijk jaarverslag  

• (Online) nieuwsbrieven 
 
Het financiële jaarverslag en het inhoudelijke jaarverslag  op de website geven de prestatie van de stichting in 
het betreffende jaar weer. Deze prestaties zijn dan ook uitgedrukt in cijfers. Het inhoudelijk jaarverslag en de 
nieuwsbrief vertellen kort en bondig over de afgeronde en komende activiteiten.  
 
Daarnaast willen we onze naamsbekendheid blijven vergroten en zoveel mogelijk inwoners, organisaties en 
bedrijven actief betrekken bij het werk van Geef het Dordt. We zetten daarvoor de diverse communicatie-
middelen in, zoals: website, flyers, de wijk- en lokale media, TV Rijnmond, YouTube, social media (Twitter, 
Facebook. LinkedIn en Instagram), enzovoort. Op dit moment is Geef het Dordt al verschillende keren in de 
media verschenen, waaronder het Algemeen Dagblad en zijn er items geweest op RTV Dordt en SBS6 Hart 
van Nederland. Ook is er een opname met VNG Nederland tot stand voor de landelijke thema dag gekomen 
onder de titel: Kom uit je schuld: de praktijk in Dordrecht. 
 
 
 

 

https://geefhetdordt.nl/in-de-media/
https://geefhetdordt.nl/in-de-media/
https://youtu.be/lhHfsIzhes4

