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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
 
Op 15 juni 2016 is de Stichting Hart voor Noord opgericht door: 

- Julian Bossenbroek-Priester (voorzitter) 
- Hanneke Bossenbroek-Mol (secretaresse) 
- Gert-Jan de Waard (penningmeester) 

 
De Stichting stelt zich ten doel om: 
 
Het bevorderen van milieubescherming, met name door kringloop- en 
recyclingactiviteiten. Het scheppen van onbetaalde werkgelegenheid binnen het 
kader van de kringloop- en recyclingactiviteiten. Het bevorderen van de sociale 
cohesie binnen de wijk Noord in Zwijndrecht door onderlinge gesprekken te 
bevorderen en er voor de mens te zijn. Het bevorderen van de bekendheid van 
Gods Woord onder de bevolking van Zwijndrecht. Het bevorderen van 
leerwerkprojecten, deze projecten zouden betaald werk kunnen bevatten. Het 
beschikbaar stellen van de positieve resultaten van de stichting aan sociale 
doelen. 
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Hoofdstuk 2   Visie en missie 
 
Visie 
In onze maatschappij zouden mensen zich niet eenzaam moeten zijn, maar zich 
geborgen weten in de maatschappelijke structuren. God zegt in zijn woord dat 
een mens niet gemaakt is om eenzaam te zijn. De inspiratie uit de Bijbel geeft 
weer dat we er moeten zijn voor onze medemens.  
 
Missie 
In de wijk Noord zijn veel problemen en is er eenzaamheid. Wij halen onze 
inspiratie uit de Bijbel, waar staat dat we onze naaste lief moeten hebben aan 
onszelf. Om hieraan vorm te geven is er de Kingloopwinkel met inloop in het 
winkelcentrum Noord. Door er te zijn voor de inwoners bestrijden we 
eenzaamheid door middel van een luisterend oor. We willen graag Gods woord, 
onze inspiratiebron, meer bekend maken in deze wijk.  
 
Ambities 
We starten een krINgLOOP winkel in het winkelcentrum Noord te Zwijndrecht. 
De kringloop activiteiten ondersteunen de maatschappelijk functie door: 
- De drempel te verlagen en mensen zich vrij voelen om binnen te lopen; 
- Bij te dragen aan hergebruik van artikelen; 
- De winst die we hierdoor hopen te genereren wenden we aan: 

o Om de kosten van de koffietafel te bekostigen 
o Het meerdere zal gebruikt worden voor aanwending van 

ondersteuning van mensen die in armoede leven 
 
De winkelmedewerkers zijn allen vrijwilliger en worden aangetrokken vanuit de 
kerken van Zwijndrecht. We willen een interkerkelijke stichting zijn.  
 
In de komende drie jaar willen we in samenwerking met de andere 
wijkactiviteiten en de wijkagent het aantal gevallen van eenzaamheid halveren en 
een bijdrage leveren aan armoedebestrijding.  
 
We zoeken daartoe samenwerking met andere (wijk)initiatieven, bijvoorbeeld 
vivera, die door de gemeente zijn opgestart. Vivera is een 
samenwerkingsverband tussen diverse zorg-, welzijn- en woonorganisatie in 
Zwijndrecht. Samen bieden deze organisaties een pallet aan hulp. De hulpvraag 
ontvangen is moeilijk, daar inwoners of onbekend hiermee zijn of gewoon de 
drempel te hoog is. Stichting Hart voor Noord kan door gesprekken aan de 
koffietafel inwoners direct in contact brengen met deze wijkinitiatieven. We willen 
ieder jaar meer dan tien mensen in contact met deze initiatieven brengen.   
 
We willen tien donateurs/sponsoren werven in het eerste jaar van de stichting.  
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Hoofdstuk 3   Sterkten en zwakten 
 
Sterkten 
Onze stichting heeft goede interkerkelijke contacten met bijna alle protestantse 
en evangelische gemeenten. Hierdoor hebben we een breed draagvlak en 
betrokkenheid gerealiseerd in Zwijndrecht.   
 
De stichting Hart voor Noord heeft goede connecties met diverse bedrijven, 
hierdoor kunnen noodzakelijke artikelen goedkoper worden aangeschaft of 
worden vrijblijvend ter beschikking gesteld.  
 
De gehuurde locatie is erg goed. We zitten direct in het zicht en de loop naar het 
winkelcentrum vanuit de wijk Noord.  
 
Zwakten 
Er zijn ongeveer 60 vrijwilligers nodig om de winkel 5 dagen in de week open te 
houden en de organisatie te laten draaien. Momenteel zijn er 50 vrijwilligers. Het 
is dus moeilijk om genoeg vrijwilligers te krijgen.  
 
De krINgLOOP is een nieuwe initiatief waardoor het wellicht op langere termijn 
nog moeilijker wordt om genoeg vrijwilligers te hebben.   
 
Het pand wordt gehuurd voor een periode van 5 jaar waarna dit automatisch 
verlengd wordt. We hebben geen zekerheden hoeven te stellen aan de 
verhuurder omdat deze dit initiatief voor de wijk wil ondersteunen.  
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Hoofdstuk 4 Strategische doelstellingen 
 
Onze strategische doelstelling zijn voor de komende jaren als volgt: 
 

 De voorzitter en secretaresse zullen in het komende jaar genoeg 
vrijwilligers werven.  

 De bestuurders ontvangen conform de statuten geen vergoeding. 
 De drie initiële bestuurders trekken maximaal 6 mede bestuursleden aan 

teneinde het werk goed te verdelen, te weten voor de volgende activiteiten 
o Winkelinrichting 
o Inkoop 
o Prijzen van de artikelen 
o Promotionele activiteiten 
o Rooster maker 

 Het bestuur organiseert eenmaal per 3-4 maanden een 
vrijwilligersbijeenkomst 

 De penningmeester probeert tezamen met vrijwilligers een tiental 
sponsoren te vinden ter bestrijding van de vaste kosten zoals huur van de 
winkel, inkoop van verbruiksartikelen en de kosten van de 
vrijwilligersbijeenkomsten 

 De voorzitter, secretaresse en penningmeester zal contact leggen met de 
gemeente om  samenwerking tot stand te brengen.  

 De voorzitter zal subsidie aanvragen bij de wijkfondsen van de gemeente 
 De resultaten worden na afloop van het boekjaar op de eigen website 

geplaatst.  
 Met enige regelmaat zal er een oproep voor vrijwilligers worden geplaatst 

in de contact blaadjes van de diverse kerken en bewegingen. 
 Eenmaal per jaar zullen de donateurs worden uitgenodigd op de 

vrijwilligersavond, waarop verslag wordt gedaan van de activiteiten van de 
afgelopen, zowel operationeel als financieel 

 Vooralsnog worden er nog geen leerwerkprojecten gestart, deze kunnen 
eventueel in een latere fase of in samenwerking met andere 
kringloopwinkels worden opgestart.    
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Hoofdstuk 5 afronding 
 
Dit beleidsplan is opgezet om te komen tot een krINgLOOP winkel in het 
winkelcentrum Noord. Op 3 september 2016 is de opening verricht door 
wethouder Jolande de Witte.  
 
We zijn blij en dankbaar dat het werk tijdens Corona in beperkte vorm kon 
doorgaan, maar dat er ook perioden zijn geweest dat de winkel dicht moest 
enerzijds door richtlijnen van de overheid maar ook door een gebrek aan 
vrijwilligers.  
 
 
Bestuur Stichting Hart voor Noord 
 


