SOEK is een specifiek op de gemeenschap van Oegstgeest en omstreken gerichte kwaliteitskringloopwinkel en coöperatieve organisatie, die zich inzet om het duurzaam (her)gebruik
van materialen en goederen te bevorderen. Een vintage/brocante-winkel die zich
onderscheidt doordat deze net wat meer te bieden heeft. Een winkel waar iedereen terecht
kan voor mooie tweedehands spullen en leuke workshops tegen redelijke prijzen.
SOEK heeft geen winstoogmerk en zal de gelden, die na verrekening van kosten en
noodzakelijke reserveringen overblijven, doneren aan lokale c.q. regionale goede doelen. Deze
worden bepaald op de jaarlijkse bestuursvergadering in het kader van de jaarrekening na
inwinning van advies bij de medewerkers en vrijwilligers.
SOEK wil op sociaal-maatschappelijk gebied een bijdrage leveren door middel van het bieden
van maatschappelijke stages voor scholieren en werkervaringsmogelijkheden voor
gemotiveerde mensen met een uitkering, die zodoende hun kansen op de arbeidsmarkt
kunnen vergroten.
SOEK werkt in haar startperiode in principe alleen met vrijwilligers en dus zonder betaalde
krachten, maar sluit niet uit dat in de toekomst na bewezen succes en zonder dat de nonprofit gedachte geweld wordt aangedaan, enkele medewerkers worden aangetrokken op basis
van een arbeidsovereenkomst.
SOEK wil educatief zijn voor met name basisschoolleerlingen, die de mogelijkheid krijgen als
vrijwilliger in een minikringloopwinkel kinderspullen te verkopen. Hierdoor kunnen kinderen
leren met geld om te gaan en maatschappelijk bewustzijn ontwikkelen. Zij kunnen leren “op
de winkel te passen” en iets voor anderen over te hebben. Voor het doneren van de opbrengst
van deze minikringloopwinkel zal met name gekeken worden naar kind-gerelateerde goede
doelen.
SOEK wil duurzaam zijn. Duurzaam door middel van het geven van recyclingworkshops,
waarbij afdankertjes blikvangers worden en waarbij ouderwetse meubelstukken een nieuw,
eigentijds jasje krijgen. Kleine, eenvoudige reparaties worden uitgevoerd om bruikbare
spullen een tweede kans te geven.
SOEK overweegt om ten behoeve van goede doelen ook op incidentele of permanente basis
nevenactiviteiten te ontplooien, zoals de verkoop van (amateur)kunst, kerstmarkt en
dergelijke.
SOEK zal, onder waarborging van haar onafhankelijke positie, waar mogelijk in al haar
activiteiten de strategische samenwerking zoeken met reeds bestaande non-profit
organisaties en initiatieven in de Oegstgeester dorpsgemeenschap.
SOEK zal regelmatig communiceren over de gang van zaken en feedback vragen aan haar
klanten via de website www.kringloopoegstgeest.nl en zal daarnaast de afstand tot de
Oegstgeestenaren via sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter klein houden.
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