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Ingang 1-08-2022 

 

 

Inleiding: 

 

In de tweede helft van 2011 is een aantal organisatoren bij elkaar gekomen om de te 

bespreken of een gezamenlijke collecte van alle tot dan gehouden collectes van “goede 

doelen”-organisaties in Nederweert-dorp mogelijk was. 

Een kleine werkgroep heeft daarna besloten, na samenspraak van de andere mogelijke 

deelnemende organisaties, dat het mogelijk is om tot een gezamenlijke collecte te 

komen. Daartoe moest een Stichting worden opgericht om te waarborgen dat er een 

goede juridische en organisatorische basis werd geschapen. 

 

Na het nodige onderlinge overleg is uiteindelijk op 27 februari 2012 de Stichting 

opgericht. Deze Stichting draagt de naam Stichting Nederweert Collecteert en is 

gevestigd te Nederweert.  

 

 

Doelstelling 

 

Doel, geformuleerd in de statuten 

In artikel 2 van de statuten is het doel geformuleerd. 

Lid 1.  De stichting heeft ten doel: 

- het inzamelen van gelden voor landelijke fondsen, zijnde "goede doelen, met 

een CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) keurmerk; 

- het inzamelen van gelden voor plaatselijke en regionale "goede doelen", 

stichtingen en/of verenigingen;  

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woords. 

Lid 2.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het nemen en 

verder ontwikkelen van initiatieven, alsook het uitvoeren casu quo mede-

uitvoeren van activiteiten welke nodig zijn om de doelstelling te kunnen 

verwezenlijken, een en ander in de ruimste zin des woords. 

Lid 3.  De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

Beoogde doelgroep/thema/regio 

De stichting is werkzaam in Nederweert-dorp met haar buitengebieden. 

Daarbij hanteert zij als uitgangspunt ernaar te streven alle huishoudens in dit gebied te 

bereiken, door middel van een huis-aan-huis collecte. 

Zij is ervoor alle “goede doelen”-organisaties die in Nederweert een contactpersoon heeft 

de mogelijkheid te bieden om aan de gezamenlijke collecte deel te nemen. 

 

Uitgangspunt en kernbeginselen 

De stichting gaat uit van een actieve betrokkenheid van de deelnemende organisaties 

aan de gezamenlijke collecte. Dat uit zich doordat elk van de deelnemende “goede 

doelen”-organisaties een actieve vertegenwoordiger heeft die functioneert in de 

organisatie en daarnaast met een aantal van minimaal 5 medewerkers in de 

gezamenlijke collecte actief is. 

De stichting gaat uit van de collecteprotocollen zoals gehanteerd door de landelijke 

organisaties met CBF-keurmerk. 
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Jaarlijks wordt door het bestuur vastgesteld voor welke “goede doelen” in het betreffende 

jaar gelden worden ingezameld, tevens wordt de periode vastgesteld waarin deze 

inzameling zal plaatsvinden. De verdeling van de ingezamelde gelden is terug te vinden 

in de financiële stukken. 

 

Afwezigheid van winstoogmerk 

In de statuten (artikel 4, lid 5) staat vermeld dat de bestuursleden geen beloning 

genieten. Zij kunnen enkel de gemaakte kosten declareren. 

Praktisch gezien komt het erop neer dat de stichting al de ingezamelde gelden onder 

aftrek van de gemaakte kosten verdeeld onder de deelnemende “goede doelen”-

organisaties. De gemaakte kosten worden jaarlijks begroot. Een eventueel overschot 

wordt in de afrekening van het daaropvolgend jaar verrekend. Tevens wordt er jaarlijks 

een bedrag toegevoegd aan de algemene reserve. 

 

 

Werkzaamheden 

 

Strategie en realisatie van het doel 

- Het verwezenlijken van de bovenstaande doelen is mogelijk door de inzet van vele 

collectanten. In het recente verleden ging elke collectant voor een van de “goede 

doelen” op pad om in de landelijk afgesproken week voor het “goede doel” huis 

aan huis te collecteren met behulp van een collectebus. Door de inzet van vele 

collectanten wordt het doel alle huishoudens in Nederweert-dorp en 

buitengebieden te bezoeken jaarlijks gerealiseerd. 

- Als stichting zullen we het collecteprotocol hanteren zoals gehanteerd door de 

“goede doelen”-organisaties bij hun afzonderlijke collecte. De expertise is 

aanwezig doordat een aantal plaatselijke vertegenwoordigers vanuit de “goede 

doelen”-organisaties vertegenwoordigd is in het bestuur. 

- Voor de collecte maken we gebruik van collectebussen die voldoen aan de eisen 

van het collecte-protocol. 

- Door inschakeling van sponsoren worden de organisatiekosten gedrukt. 

- Alle huishoudens krijgen kort voor het begin van de week waarin de gezamenlijke 

collecte wordt gehouden een lijst met daarop alle deelnemende “goede doelen” 

om aan te geven hoeveel zij de diverse “goede doelen” willen geven. 

Het bestuur ziet erop toe dat al deze lijsten worden getotaliseerd om de verdeling 

vast te stellen. Het gegeven bedrag dat zonder specificatie wordt opgehaald wordt 

evenredig over alle deelnemende organisaties verdeeld. Op het verdeelde bedrag 

per “goede doelen”-organisatie wordt een evenredig bedrag van de getaxeerde 

kosten in mindering gebracht. Bij deze vaststelling wordt ervan uitgegaan dat elk 

deelnemende organisatie niet meer kosten krijgt toegerekende dan 150% van het 

gemiddelde van kosten/brutobedrag. 

 

Projecten 

De stichting heeft buiten de jaarlijkse gezamenlijke collecte geen projecten in het 

vooruitzicht. 

 

Organisatiestructuur  

 

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit 6 tot 7 personen. 
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Voorzitter, secretaris, penningmeester, 2e handtekeningzetter alsmede meerdere 

bestuursleden. 

De taken worden verdeeld onder alle bestuursleden. 

 

Daar Nederweert-dorp met haar buitengebieden ca. 4500 huishoudens (woonadressen) 

kent, is in het bestuur besloten het werkgebied in te delen in een zestal wijken (Zuid, 

West, Noord-West, Hoebenakker, Centrum en Buiten). Jaarlijks wordt ruim, voor het 

begin van de gezamenlijke collecte de exacte begrenzing vastgesteld. Voor elke wijk zijn 

een of meer wijkhoofden verantwoordelijk voor de kontakten met de collectanten en de 

toebedeling van de straten in de betreffende wijk. 

 

De financiën worden jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie. Deze kascommissie 

is samengesteld uit de personen die de deelnemende organisaties op lokaal niveau 

vertegenwoordigen en geen deel uitmaken van het bestuur. Er is een rooster van 

aftreden. 

 

Het bestuur organiseert minimaal tweemaal per jaar een bijeenkomst met de lokale 

vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties om alle lopende zaken door te 

spreken. 

 

 

Financiering 

 

Om een buffer voor onvoorziene omstandigheden te vormen, heeft het bestuur besloten 

jaarlijks 1 % van de bruto-opbrengst toe te voegen aan het eigen vermogen. Het bestuur 

beslist over de maximale hoogte van deze buffer. Mede hierdoor kan het bestuur er naar 

streven de voorzieningen zo laag mogelijk te houden. 

Zoals eerder uiteengezet worden alle ingezamelde gelden onder aftrek van de getaxeerde 

kosten en de toevoeging aan het eigen vermogen over het betreffende jaar uitgekeerd 

aan de deelnemende fondsen.  

 

Gezien de afname van contant geld en de grotere bedragen die de stichting hoopt in te 

zamelen streeft de stichting naar meer bankontvangsten. Bankontvangsten in allerlei 

vormen. Wij gebruiken de informatie die we via de contactpersonen krijgen om de 

uitbetaling in goede banen te leiden. 

 

 

Vermogen 

 

Een overschot op de bankrekening wordt op een solide spaarrekening gezet. Een verschil 

tussen de getaxeerde kosten en de werkelijke kosten wordt meegenomen bij het 

vaststellen van een getaxeerd bedrag voor het nieuwe jaar. 

 

Toekomstvisie 

 

De stichting streeft naar meer samenwerking met de organisaties die een gezamenlijke 

collecte organiseren binnen de gemeente Nederweert. 

 


