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1. Achtergrondinformatie soek
1.1 Ontstaan SOEK
In 2013 is een initiatiefgroep ontstaan via een oproep in de Oegstgeester Courant van de Stichting Civil Society Club.
In mei 2014 ontstond een kerngroep met een interim bestuur. In juni 2014 vond de 1e pop-up SOEK plaats op de
Oudenhofmarkt met twee marktkramen. Dit bleek een groot succes met zelf ingebrachte spullen van de
bestuursleden en hun familie en bijzonder enthousiaste feedback van vele burgers in Oegstgeest. Vooral ouderen,
studenten en jonge gezinnen verwelkomden ons initiatief van harte. Dit initiatief leidde uiteindelijk op 24 september
2014 tot de formele oprichting van de Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK).
1.2 Doelstellingen SOEK
De SOEK heeft geen winstoogmerk en is een specifiek op de gemeenschap van Oegstgeest en omstreken gerichte
stichting en kwaliteitskringloopwinkel die zich inzet om het duurzaam (her)gebruik van materialen en goederen te
bevorderen.
De doelstelling van de SOEK is:
• het bevorderen van sociale interactie;
• de kringloopgoederen laten terugkeren bij Oegstgeestenaren zelf;
• het bevorderen van duurzaamheid door het verminderen van de afvalberg;
• educatie en het geven van workshops aan diverse doelgroepen om afval - na te zijn opgeknapt - een andere
functie te geven;
• het op termijn bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
• en last but not least het ondersteunen van diverse goede doelen in en om Oegstgeest.

1.3 Bewezen behoefte aan Kringloopwinkel
Sinds haar oprichting en haar eerste schreden op het gebied van kringloop en het aanbieden van gebruikte goederen
aan de inwoners mag de SOEK zich verheugen in een steeds toenemende populariteit onder de inwoners van
Oegstgeest. Medio 2015 had de SOEK al aangetoond dat er in Oegstgeest behoefte bestaat tot duurzaam hergebruik
van goederen. De ambitie en wens van de SOEK was om deze activiteiten onder te brengen in een kringloopwinkel
op een vaste locatie.
De behoefte van de burgers aan duurzaam hergebruik, het succes van de SOEK pop-ups en haar behoefte tot een
vast onderkomen was de gemeente Oegstgeest niet ontgaan. Bovendien paste de kringloopwinkel naadloos in het
duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Om die reden hebben In 2015 diverse besprekingen plaatsgevonden met de
gemeente Oegstgeest, hetgeen in het najaar 2015 leidde tot het aanbod van de gemeente Oegstgeest om de SOEK
gedurende een periode van twee jaar een pand om niet ter beschikking te stellen.
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Na overeenstemming tussen de SOEK en de gemeente over de huurovereenkomst, heeft het bestuur op 28
december 2015 de sleutels ontvangen van het Carp-gebouw, gevestigd aan de Rhijngeesterstraatweg 13b te
Oegstgeest (vlak naast het gemeentehuis).
Na drukke verbouwings- en inrichtingsactiviteiten in de eerste weken van januari 2016, werd de SOEK
kringloopwinkel op zaterdag 30 januari 2016 officieel geopend door Wethouder Jos Roeffen, onder toeziend oog van
de plaatselijke pers, diverse enthousiaste inwoners van Oegstgeest en uiteraard de zeer trotse bestuursleden én
vrijwilligers van de SOEK.
Het echte avontuur van de SOEK was begonnen en – naar nu kan worden vastgesteld – bleek dit avontuur een
ongekend succes!
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2. ALGEMENE GEGEVENS

2.1 Stichting
De Stichting Oegstgeester Kringloop is opgericht bij notariële akte op 24 september 2014
en is gevestigd te Oegstgeest
• KvK-nummer: 61536369
• IBAN-nummer: NL69 RABO 0195 2727 14
• RSIN-nummer: 854380474
• BTW-nummer: NL8554380474B01
• De SOEK is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

2.2 Bestuur in 2016
• Rob Bergers, voorzitter
• Paul van der Luit, secretaris
• Menno Nieuwenburg, penningmeester (tot en met 24 januari 2016)
• Ton van der Lans, penningmeester vanaf 25 januari 2016
• Sandra de Roos, bestuurslid
• Atie van Hout, bestuurslid
• Marianne Bergers, bestuurslid

2.3 Vrijwilligers
De SOEK kan niet bestaan zonder de onmisbare hulp van vrijwilligers. Naast de leden van het bestuur kon de SOEK in
2016 rekenen op de onvermoeibare inzet van ca. 35 vrijwilligers.

2.4 Informatie / contact
Telefoon: 06-57745128
Email: soekoegstgeest@gmail.com
Website: www.kringloopoegstgeest.nl
Facebook: facebook.com/kringloopoegstgeest
Twitter: @soekoegstgeest
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3. KRINGLOOPWINKEL
Na in 2015 11 pop-up’s te hebben georganiseerd, opende de SOEK op 30 januari 2016 de deuren van haar ‘eigen’
kringloopwinkel. Sindsdien kunnen de inwoners van Oegstgeest en omstreken terecht in het Carp gebouw voor
mooie en functionele tweedehands spullen die niet te groot, in goede staat, veilig en niet te zwaar zijn. Het gaat
hierbij om goederen als:
• servies, bestek en glaswerk;
• (kinder)speelgoed;
• sieraden;
• boeken / CD’s / DVD’s / vinylplaten;
• kleine meubelen / lampen / kaarsenstandaards.
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3.1 Ondersteuning Dierenambulance-Vogelasiel
Een van de doelen van de SOEK is het financieel ondersteunen van diverse goede doelen in Oegstgeest na
raadpleging van de Oegstgeester burgers. Gelet op het bereikte resultaat over het jaar 2015 heeft de SOEK op 11 juli
2016 een cheque ter waarde van € 750,- uitgereikt aan de Dierenambulance-Vogelasiel te Oegstgeest.

Ook in 2017 zal de SOEK een nog nader te bepalen goed doel in Oegstgeest ondersteunen.

3.2 Vrijwilligers
De SOEK kan niet bestaan zonder de onmisbare hulp van vrijwilligers die zich met ziel en zaligheid belangeloos
inzetten voor de SOEK en haar klanten. Het bestuur wil in dit verslag dan ook haar bijzondere dank en waardering
uitspreken naar de vrijwilligers van de SOEK.
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4. AMBITIES SOEK 2017 - 2018

4.1 Versteviging bestuursorganisatie en bestand aan vrijwilligers
Het jaar 2016 was een jaar met diverse gezichten. Allereerst werd een grote wens en ambitie van het bestuur
ingevuld door het kunnen beschikken over een eigen, vaste locatie voor de kringloopwinkel.
Maar 2016 heeft ook geleerd dat het runnen van een kringloopwinkel die meerdere dagen per week open is voor
het publiek, heel veel vraagt van vrijwilligers en die bestuursleden (in de rol van coördinator) die nauw betrokken
zijn bij de dagelijkse gang van zaken in de kringloopwinkel. Daarnaast vergen de uitdagingen die een kringloopwinkel
en alles wat daarbij komt kijken (financieel, organisatorisch, beleidsmatig en strategisch) met zich brengt het nodige
van het bestuur.
Voor 2017 – 2018 ziet het bestuur zich gesteld voor enige uitdagingen. Aangezien de tijdelijke huurovereenkomst
met de gemeente inzake het Carp gebouw ultimo 2017 een einde neemt, ziet het bestuur zich voor de taak gesteld
voor 1 oktober 2017 een nieuw onderkomen te hebben gevonden om haar kringloopactiviteiten vanaf 1 januari
2018 voort te kunnen zetten. In tegenstelling tot het Carp gebouw zal het nieuwe onderkomen tegen
huurpenningen moeten worden gehuurd, hetgeen niet alleen eisen stelt aan de exploitatiebegroting van de
kringloopwinkel, maar ook een meer professionele aanpak door het aanstellen van een winkelmanager.
Daarnaast moet het bestuur constateren dat de afgelopen periode te veel werk op de schouders van (te) weinig
vrijwilligers rust, hetgeen noopt tot een substantiële uitbreiding van het aantal vrijwilligers dat bereid is zijn/haar
schouders onder de SOEK te zetten. De exploitatie van de kringloopwinkel en de strategie voor de toekomst vereist
ook een adequate invulling van de posities binnen het bestuur (momenteel zijn er twee vacatures) waarbij ook
gekeken dient te worden naar ieders (elkaar aanvullende) kwaliteiten en ambities.
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4.2 Overige activiteiten van de SOEK
Naast de verkoop van 2e hands goederen zal de SOEK zich in de komende jaren onder meer richten op:
• Educatie en voorlichting voor met name basisschoolleerlingen;
• Het geven van workshops over creatief recyclen en hergebruik van gebruikte spullen;
• het (financieel) ondersteunen van diverse goede doelen in Oegstgeest na raadpleging van de Oegstgeestenaren;
• het leveren van een bijdrage op sociaal-maatschappelijk gebied door middel van het bieden van maatschappelijke
stages voor scholieren en werkervaringsplaatsen ten behoeve van bijvoorbeeld reïntegratie,
bijstandsgerechtigden en de participatiewet.

4.3 Dienstverlening
In 2016 heeft de SOEK de inwoners van Oegstgeest de volgende diensten geboden:
• De Kringloopwinkel was (en is) geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur;
• Afhaalservice: aan de SOEK aangeboden spullen zullen, in die gevallen waarin de Oegstgeestenaar niet over
geschikt eigen vervoer beschikt, in overleg met de inwoners worden opgehaald.
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