Informatie in het kader van de ANBI
Kringloopwinkel de Mors heeft een eigen ANBI beschikking van de belastingdienst. Dit betekent dat
giften fiscaal aftrekbaar zijn. In het kader van de ANBI beschikking worden de volgende gegevens
vermeld:
Algemene gegevens:
Naam instelling:
KVK nummer:
RSIN nummer:
Bezoek- en postadres:
Telefoon:

Kringloopwinkel de Mors
61403725
854327988
Spoelerstraat 7, 7461 TX Rijssen
0548-750459 (tijdens openingstijden)

Doelstelling van de instelling:
De doelstelling van de stichting is weergegeven in artikel 3 van de statuten. Deze luiden als volgt:
1. De kringloopwinkel heeft ten doel: het exploiteren van een kringloopwinkel als
fondsenwervende activiteit voor het deputaatschap ZGG, het deputaatschap evangelisatie en het
deputaatschap lsraël waarbij de afdracht plaatsvindt via de plaatselijke zendingscommissie'
2. De kringloopwinkel tracht dit doel onder meer te bereiken door: het inzamelen en verkopen in een
kringloopwinkel van tweedehands goederen en het verlenen van aanverwante diensten'
Kringloopwinkel de Mors is een zelfstandig onderdeel van de Gereformeerde Gemeente RijssenNoord.
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
De instelling heeft een ondernemingsplan opgesteld bij de start van de Kringloopwinkel. Dit
ondernemingsplan is nog steeds actueel en kan als actueel beleidsplan worden gezien. Hieronder
geven wij een korte samenvatting van het beleidsplan:
Missie
Het doel van de kringloopwinkel is om geld in te zamelen voor zending, evangelisatiewerk en het
werk voor de Israël zending.
Visie
De kringloopwinkel streeft naar het op grote schaal inzamelen/innemen van tweedehands goederen.
Deze goederen worden opgeslagen en weer doorverkocht om zo geld in te zamelen voor de zending,
de evangelisatie en de Israël Zending.
Doelstellingen:
De doelstellingen zijn als volgt:
- Zo spoedig mogelijk winstgevende onderneming realiseren en de geïnvesteerde gelden terug
verdienen waarna geld kan worden ingezameld voor de zending, evangelisatiewerk en de zending in
Israël.
- Saamhorigheid en onderlinge verbondenheid van de zendingsactiviteiten binnen de gemeenten te
verstevigen
Statutaire bestuurssamenstelling en namen van bestuurders
Bestuur:
De dagelijkse leiden van de kringloopwinkel ligt in handen van het bestuur. Het bestuur heeft een
voorzitter, secretaris en penningmeester en een aantal algemene leden.

De bestuurssamenstelling is als volgt:
Voorzitter:
Hans Timmerman
Secretaris:
Gradus Bakker
Penningmeester:
Joop Scheppink
Algemeen bestuurslid:
Annelien van de Hil
Algemeen bestuurslid:
Hannie Dijkgraaf
Algemeen bestuurslid:
Anita Arends
Algemeen bestuurslid:
Chantal Bosma
Leden van het bestuur van het zelfstandig onderdeel zijn leden van de Gereformeerde
Gemeente en worden door de kerkenraad benoemd. Tenminste 2 bestuursleden zijn benoemd
uit het midden van de Plaatselijke Zendingscommissie.
Bestuursleden vervullen hun taken zonder dat hier een vergoeding tegenover staat.
Toezicht:
Toezicht op het bestuur vindt plaats vanuit de gezamenlijke plaatselijke zendingscommissie van de
Gereformeerde Gemeente Rijssen- Noord, Gereformeerde Gemeente Rijssen-Zuid en de
Gereformeerde Gemeente Rijssen-West.
Verslag uitgevoerde activiteiten 2015,
In 2015 is de kringloopwinkel gestart en heeft in april 2015 de deuren geopend. In 2015 hebben
ongeveer 80 vrijwilligers de kringloopwinkel gerund en is een mooie omzet behaald met een mooi
afdracht aan de deputaatschappen.
Financieel verslag 2015
De staat van baten en lasten 2015 is als volgt:
Exploitatie 2015 (in €)
Kosten
Huurkosten
Telefoon / fax
Administratiekosten
Autokosten
Algemene kosten
Vrijwilligerskosten
PR kosten
Kantinekosten
Inrichtingskosten
Bankkosten
Bouwkosten
Inkopen
Verstrekte kortingen (opening)
stelpost energiekosten

Bedrag
22.950
182
351
15.583
1.233
544
604
488
2.541
485
5.254
200
319
2.500

Resultaat 2015

53.154

Totaal

Opbrengsten
Omzet boeken
Omzet kleding
Omzet huisdecoratie
Omzet glaswerk
Omzet speelgoed
Omzet meubels
Omzet verlichting
Omzet elektrische apparaten
Omzet schilderijen
Omzet gereedschap
Omzet witgoed
Omzet tuin/buiten
Omzet aardewerk/potten
Omzet eten/drinken
Omzet overige
Giften

106.388 Totaal

Bedrag
10.663
25.006
19.738
2.067
4.346
18.047
4.187
4.289
1.046
1.764
1.124
1.959
1.463
709
9.469
511

106.388

De balans over 2015 ziet er als volgt uit:
Balans 2015 (in € )
Activa
Kas
Bank
BTW vordering 2014

Totaal

31-12-2015 31-12-2014 Passiva
628
Eigen vermogen
27.298
6.226 Lening ZGG
3.652 Crediteuren
Nog te betalen BTW 4e kwartaal
27.926

9.878 Totaal

31-12-2015 31-12-2014
25.550
-20.105
30.000
661
-17
1.715
27.926

9.878

