Goede doelen reglement Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK)
De Stichting Oegstgeester Kringloopwinkel (SOEK) is een specifiek op de gemeenschap
van Oegstgeest en omstreken gerichte kwaliteits-kringloopwinkel en coöperatieve
organisatie, die zich inzet om het duurzaam (her)gebruik van materialen en goederen te
bevorderen.
De SOEK heeft geen winstoogmerk en zal - zoals bepaald in de statuten - de gelden,
die na verrekening van kosten en noodzakelijke reserveringen overblijven, rechtstreeks
doneren aan lokale c.q. regionale goede doelen.
Welke goede doelen wordt bepaald op de jaarlijkse bestuursvergadering in het kader van
de vaststellen van de jaarrekening, na inwinning van advies bij de vrijwilligers.
Omdat de binnengekomen goederen afkomstig zijn uit deze regio, stelt SOEK zich ten
doel om een substantieel deel van de opbrengst van deze donaties terug te laten vloeien
naar erkende goede doelen in diezelfde regio.
‘Erkend’ wil zeggen: voldoen aan de eisen voor de aanvrage van een keurmerk zoals het
‘Keurmerk Goede Doelen’, het ‘Keurmerk Goed Besteed’, het ‘RfB-keur’ of het ‘CBFCertificaat voor kleine goede doelen’.
Iedereen, ook bezoekers en klanten van de SOEK, kan een goed doel aandragen.
Aan de hand van de voorwaarden - het goede doel moet erkend zijn en actief zijn binnen
onze regio, bij voorkeur op een terrein aansluitend bij de doelstellingen van SOEK –
vindt er elk jaar een selectie plaats uit de aanvragen die aan de voorwaarden voldoen.
Via een puntensysteem spreken alle vrijwilligers van SOEK hun voorkeur uit voor één van
de aangemelde goede doelen.
Het bestuur maakt vervolgens een keuze voor één of meer goede doelen op basis van
deze voorkeur.

Kijk voor het actuele nieuws over de verkoopdagen van SOEK en de regels voor het
inleveren van spullen op www.kringloopoegstgeest.nl en volg de SOEK op de sociale
media via Facebook, Twitter en LinkedIn.
Voor vragen of meer informatie over de SOEK kunt u mailen naar:
soekoegstgeest@gmail.com
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