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I Inleiding 
 
Dit is het jaarverslag 2015 van Stichting Weggeefwinkel Amersfoort, de winkel waar goederen worden 

ingenomen en gratis ter beschikking gesteld. Dat laatste is bewust verrassend en verwarrend in een 

samenleving waarin zoveel om geld draait en tegenprestaties gebruikelijk zijn. Een winkel dus zonder 

kassa, maar met een boodschap: het ideaal van een lokale samenleving met meer cohesie en minder 

consumptie. Het gaat zowel om duurzaam omgaan met goederen als verbinding brengen in buurt en 

wijk en dat voor iedereen. Dit is dus geen vorm van armoedebestrijding, hoe welkom mensen met een 

te kleine beurs ook zijn. De werkwijze is heel simpel. Per week mag een klant vijf artikelen 

meenemen. Bezoekers wordt gevraagd te tonen wat wordt meegenomen.  

 

De Weggeefwinkel Amersfoort is een organisatie van vrijwilligers. De kosten die een winkel zonder 

kassa maakt, worden bestreden uit vrijwillige bijdragen en buurtbudgetten. We zijn daar zeer 

erkentelijk voor en hopen het nieuwe jaar ook op bijdragen uit fondsen, crowdfunding en sponsoring 

(al of niet in natura). Dat alles voor zover de activiteiten passen binnen onze visie.  

Half november 2015 is de Weggeefwinkel een stichting geworden en is er een bestuur aangetreden. 

Opdracht: stroomlijning van de organisatie, uitbouw van de activiteiten en het veiligstellen van de 

toekomst.  

 

“De Weggeefwinkel is een succesverhaal”, luidt de inleiding bij een interview met de coördinator in de 

Amersfoortse Courant van begin december 2015. De cijfers illustreren dat: verruimde opening van 

twee naar vier middagen, toenemend aantal vrijwilligers naar inmiddels 25, toenemend bezoek (de 

zaterdag trekt zo’n 160 bezoekers gemiddeld; op themamiddagen kan dat oplopen tot 200). Op 

Facebook is het aantal ‘vind-ik-leuks’ de 500 gepasseerd.  

 

Dit verslag besteedt kort aandacht aan de historie vanaf 2003. Het afgelopen jaar, de periode van 

heroriëntatie als keerpunt aan de Keerkring 118, staat centraal. Aan het koperen jubileum wordt in 

februari 2016 met een Themamiddag aandacht besteed. Belangrijker is de vraag of de Weggeefwinkel 

medio 2017 reden tot feestvieren heeft. Dan is de termijn van drie jaar verstreken die de 

gemeenteraad heeft gegeven aan de aan elkaar grenzende maatschappelijke initiatieven 

Buurtnatuurtuin Koppel-Karmijn en Weggeefwinkel Amersfoort. Daarna beslist de raad op basis van 

nog te bepalen criteria of beide op die plek mogen blijven. Het bestuur dankt de politieke partijen die 

voor uitstel hebben gezorgd. Daarnaast heel veel dank aan het kernteam van de Tuin dat het 

voortouw had in dit gezamenlijke gevecht voor lijfsbehoud!  

 

Amersfoort, januari 2016 

Co Schop, voorzitter 
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II Geschiedenis: ternauwernood voorlopig gered  
 

De Weggeefwinkel Amersfoort (of WGW) is voortgekomen uit het krakerscollectief Autonoom Centrum 

met Maranke Spoor en Christiaan Verweij als pioniers. Het betrekken van het huidige pand aan de 

Keerkring in 2003 is het gevolg van een overeenkomst. In ruil voor ontruiming van het gekraakte pand 

aan de Leusderweg biedt de gemeente onderdak aan de Keerkring aan. Het pand is een oud 

schooltje, dat ter beschikking wordt gesteld tot de grond nodig is voor de afronding van het plan voor 

nieuwbouw. Partijen tekenen daartoe een gebruiksovereenkomst. Gebruik betekent geen huur, maar 

dan ook geen rechten of faciliteiten. Dus geen onderhoud, geen verzekering, geen warm water, geen 

verwarming.  

Die geplande nieuwbouw in dit deel van de Koppel is er gekomen, met uitzondering van de strook 

waarop de Weggeefwinkel staat en waar aangrenzend inmiddels door buurtbewoners een openbare 

buurtnatuurtuin is gerealiseerd. Na lang aandringen bij de gemeente is de grond in bruikleen gegeven 

aan de bewonerscommissie Koppel-Karmijn. Groot is de ontsteltenis als enkele maanden na de 

toestemming om een openbare tuin met speelplaats aan te leggen, bekend wordt dat de grond in de 

verkoop gaat om er alsnog nieuwbouw te realiseren. Het pand behoort niet tot de kernvoorraad en het 

College heeft zich verplicht om jaarlijks minimaal voor 1 miljoen euro van dit type vastgoed af te 

stoten. Dat daar waardevolle maatschappelijke initiatieven staan, is uit vastgoedoogpunt van 

ondergeschikt belang. 

 

Politiek rumoer  

De WGW krijgt van de gemeente het aanbod om met verwante organisaties Kledingbank en 

Voedselbank te verhuizen naar het industrieterrein, waar ook de Kringloopwinkel is gevestigd. Dat 

aanbod wordt afgeslagen met als argument dat de filosofie van de WGW totaal verschillend is. Een 

voedselbank bijvoorbeeld redeneert vanuit een tekort, vanuit armoedebestrijding. De WGW redeneert 

vanuit een maatschappijvisie van ongewenste overvloed aan consumptiegoederen. Geef weg wat je 

niet nodig hebt en maak er anderen gelukkig mee en bezorg de goederen op deze manier een tweede 

leven. Het is duurzaamheid en soberheid in een idealistisch jasje. Het tweede argument om te blijven 

is de functie als verbindend element in de wijk, trefpunt in een wijk die toch al arm is aan 

ontmoetingsplaatsen. 

Na veel politiek gekrakeel wordt uiteindelijk per motie, breed gesteund, op 15 juli 2014 besloten dat 

WGW en Tuin mogen blijven, mits zij binnen drie jaar bestaansrecht als burgerinitiatief bewijzen. De 

aangenomen motie borduurt voort op onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek, getiteld Pure Winst. Dit 

onderzoek, door de initiatieven bepleit, mondt uit in een voorstel aan de gemeente om een 

prestatieovereenkomst met beide aan te gaan. 

Criteria spelen in deze strijd een cruciale rol, maar de raad moet die nog opstellen voor deze testcase 

van vastgoed in relatie tot maatschappelijke initiatieven. Na afloop van die drie jaar zal op basis van 

criteria de evaluatie plaatsvinden. Dan wordt beslist over het voortbestaan en onder welke financiële 

condities. Het College van B&W doet in september 2014 een poging en formuleert in een brief aan de 

Raad mogelijke criteria: negen algemene en twee specifieke. In de brief voorziet het College juridische 
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problemen om de motie uit te voeren. Sindsdien is het stil geworden rond deze kwestie. Alle pogingen 

van zowel Tuin als WGW om met de betreffende ambtelijke dienst in contact te komen en de 

criteriadiscussie op te starten, zijn vergeefs. Inmiddels is de periode van drie jaar al voor de helft 

verstreken en duurt de onzekerheid voort. Dat de wijkmanager Koppel/Kruiskamp op de valreep van 

2015 heeft aangeboden als voorlopig aanspreekpunt te fungeren is een positieve ontwikkeling. 

Positief is ook dat de raad de criteria voor maatschappelijke initiatieven naar verluidt begin 2016 op de 

agenda zal zetten. 
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III Bezinning 
 

Door de motie breekt voor de WGW een periode van bezinning aan. Wat te doen om ons 

bestaansrecht te bewijzen? Wat moet anders, wat kan beter? Daartoe wordt vanuit Ravelijn Joris 

Steentjes bereid gevonden om de medewerkers behulpzaam te zijn op deze heroriëntatietocht. Hij 

gaat zeer methodisch te werk. Er wordt waarderend gesproken over de ‘Joris- aanpak’ . 

Ook mensen van buiten die in die enerverende periode hebben gestreden voor het behoud van Tuin 

en WGW zoals Janneke van Brussel, Sjors Overbeek, Marieke Steltenpool en Daan Vosskuhler, doen 

mee. De uitkomst van vier sessies betreft verbeteringen in de interne organisatie en communicatie, de 

externe communicatie, de verbinding met de wijk en de inrichting van de winkel. Er worden teams 

ingesteld voor de volgende gebieden: 1. Organisatie en besturing, 2. Veiligheid, 3. Huisregels, 4. 

Promotie en communicatie. 

Na de laatste bijeenkomst in juni ligt er een tekst met voorstellen op deze gebieden, voorzien van 

prioriteit van hoog 1 tot laag 3. De huisregels worden omgebouwd tot Spelregels voor medewerkers 

én publiek. Deze werkgroep heeft zijn werk gedaan en wordt opgeheven. De werkgroep Veiligheid is 

in het najaar op gang gekomen. Belangrijk ook is de Tuin- of Klusgroep; helaas draait deze met te 

weinig bezetting. 

Klap op de vuurpijl uit de discussieronde: de winkel gaat open van twee naar vier middagen per week.  

Als meest gewenste organisatievorm wordt de stichtingsvorm gekozen, een rechtspersoon waarvoor 

een bestuur moet worden geformeerd. Een grote structuurverandering voor de betrekkelijk losse 

groepering die de WGW tot dat moment was.  
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IV Met nieuw elan verder 
 

Het Organisatieoverleg werkt door tot 19 november, de dag waarop de stichting een feit wordt - met 

dank aan VBC-notarissen Amersfoort.  

 

Doel 

De doelstelling is in de statuten als volgt verwoord: 

1. Het innemen en weggeven van goederen van en aan inwoners van Amersfoort en omgeving, om 

bij te dragen aan een duurzame samenleving met meer cohesie en minder consumptie. 

2. Het bevorderen van de sociale cohesie tussen bewoners in de wijk (buurthuisfunctie).  

 

Middelen 

De stichting Weggeefwinkel Amersfoort tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

• Het inzetten en begeleiden van vrijwilligers en stagiair(e)s; 

• Samenwerking met verwante (vrijwilligers-)organisaties; 

• Het initiëren, organiseren en uitvoeren van (ludieke) positieve acties en projecten. 

• Bijeenbrengen van financiën die nodig zijn voor realisatie van de doelstellingen; 

 

Het bestuur 

Het bestuur bestaat statutair uit minimaal 3, maximaal 5 bestuursleden en kiest uit zijn midden een 

voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Dat zijn: Riek Viehoff als secretaris/waarnemend 

penningmeester en Co Schop als voorzitter. Robin van der Toorn is lid met de portefeuille Public 

Relations. Hij is van het bestuur het langst aan de WGW verbonden. De functie van penningmeester 

alsmede de vijfde bestuurszetel zijn vacant. Deze laatste zal worden bezet door iemand die deskundig 

is in het opzetten en ondersteunen van de vele projecten die op stapel staan. Coördinator 

Medewerkers Margot Klaasen woont de bestuursvergaderingen bij en heeft een adviserende stem. Zij 

is met haar meer dan tien jaar ervaring de dragende kracht van de WGW.  

 

De medewerkers 

Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers. Eenmaal per maand wordt het Medewerkers-overleg (MO) 

gehouden, onder leiding van de coördinator en in aanwezigheid van de bestuursleden. In het MO 

worden vooral de praktische zaken besproken, naast de beleidszaken die de medewerkers 

rechtstreeks aangaan. Het vrijwilligerscontract is besproken en wordt binnenkort aan iedereen ter 

ondertekening voorgelegd. Ook het Huishoudelijk Reglement is onderwerp van bespreking. 

Het bestuur hecht aan ieders inbreng en heeft daartoe individuele gesprekken met de medewerkers 

gevoerd over ideeën en wensen. Ook deskundigheidsbevordering in de vorm van een cursus of 

training is besproken. Voorbeeld: er is behoefte aan training in het omgaan met agressieve klanten. 

Het mag dan zijn dat spullen worden weggegeven, niet iedere klant stelt controle op prijs. Het zijn 

gelukkig uitzonderingen, maar het kan er soms verbaal heftig aan toegaan. Dan moet een 

medewerker stevig in zijn schoenen (leren) staan.  
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De samenwerking  

Met welke partners wil de Weggeefwinkel samenwerking aangaan of uitbouwen? De discussie 

daarover zal in de eerste maanden van 2016 meer duidelijkheid brengen. Het gaat om een nadere 

plaatsbepaling in zowel de wereld van duurzaam Amersfoort als in de wijk de Koppel. 

Met de kringloopwinkels in Amersfoort is weinig contact. Dat heeft te maken met de specifieke 

identiteit van de WGW. Het bestuur wil uitwisseling van ervaringen in het kringloopcircuit bevorderen. 

Elke voorziening staat voor de vraag hoe de goederenstroom optimaal te laten verlopen of hoe de 

inrichting het beste op de klant kan worden afgestemd. Voor februari 2016 staat een rondleiding bij 

Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden op het programma. 

Binnen de duurzaamheidswereld wil de WGW een actieve rol spelen en contacten aangaan. Wij 

hebben goede nota genomen van Visie en afwegingskader bij de gemeentelijke begroting 2016 - 

2019. In punt 4 spreekt het College uit dat duurzaamheid essentieel is; dat een stad die geen transitie 

doormaakt geen toekomst heeft; dat ingezet moet worden op circulair denken. Het zijn uitspraken die 

naadloos aansluiten bij de visie van de Weggeefwinkel en waarover we graag in gesprek gaan. Het 

betekent wél dat wij voorstander zijn van een andere gesprekspartner dan de Vastgoedafdeling die 

heeft laten blijken primair te denken in stenen en grondprijzen.  

De tweede pijler onder de WGW is de buurtfunctie. De Keerkring ligt in de Koppel, een wijk zonder 

veel ontmoetingsplekken, wat ten koste gaat van het sociale weefsel, het sociale cement, van de wijk. 

Wij zien hier een nuttige functie voor de WGW in nauwe samenwerking met de Buurtnatuurtuin.  

Samenwerking zoeken wij daarnaast met scholen, zodat ook leerlingen van middelbaar 

beroepsonderwijs en algemeen voortgezet onderwijs de weg naar ons wordt gewezen om kennis te 

nemen van denken in termen van duurzaamheid en verbinding. Wij prijzen ons gelukkig dat we in 

2014 zijn erkend als leerbedrijf voor het MBO. Stagiairs (4 in 2014-2015) doen in de WGW kennis en 

ervaring op en bewijzen nuttige diensten.  

 

Andere externe relaties 

Ravelijn en Matchpoint zijn belangrijke relaties. Voor klusvrijwilligers of bij een vacature doen wij graag 

een beroep op Ravelijn. Ook Matchpoint is een waardevolle partner. Het meest in het oog springend is 

de match die onder hun vleugels tot stand is gekomen met MaxTuinen. Het resultaat is een fraai 

tuinontwerp dat aansluit op de Natuurtuin. 

De gemeente fungeert op een bijzondere manier als externe relatie, door het werkbezoek in november 

van een delegatie uit Gent, vergezeld door een aantal Amersfoortse ambtenaren. Het thema is 

‘Tijdelijke invulling van gemeentelijke ruimte en vastgoed’ aan de hand van een rondgang langs 

allerlei voorbeelden, waaronder Tuin en WGW. De gevoeligheid over de term ‘tijdelijk’ overwinnend, 

hebben de twee rondleiders uitleg gegeven aan een belangstellend gehoor. 

 

Plannen voor 2016 

Tot slot de plannen voor 2106. De meeste tijd van het bestuur is besteed aan de uitwerking van de 

resultaten van de discussierondes. Daartoe is een lijst van projecten opgesteld, geordend en voorzien 

van prioriteit en de wijze van financiering. De lijst bedraagt 20 onderwerpen. Ruwweg de helft kost 
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geen geld maar wel inzet van menskracht, de andere helft moet worden gefinancierd en vergt ook 

menskracht. Voor alle projecten die geld kosten zal een beroep worden gedaan op de eigen 

klantenkring, maar ook op externe financiers. 

De grote projecten zijn als volgt ingedeeld:  

1. Renovatie en herinrichting van de winkel  

2. Opknappen van de tuin volgens ontwerp.  

Het pand is door het achterwege blijven van iedere vorm van onderhoud in zeer slechte staat. De 

ruimte is beperkt en vergt slimme oplossingen, inclusief het vinden van een plek voor de 

ontmoetingsfunctie in de vorm van een koffiehoek of een gesprekstafel. 

 

Ter afsluiting 

De WGW sluit vol vertrouwen een jaar van hard werken af, in de verwachting dat snel duidelijkheid 

komt over de toekomst van het terrein. De discussie over de criteria voor maatschappelijke initiatieven 

als deze, willen wij graag voeren. Komend jaar al investeringen doen betekent risico’s nemen, maar 

voortgaand verval maakt ons het werken steeds moeilijker. 
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Bijlage 1 Een jaar themadagen in beeld 
 
Boeken en Film Markt (zaterdag 2 mei 2015) 
Meer dan 400 dvd’s, veel nog verpakt, van een echte filmliefhebber uit Hoogland. Drie dozen vol met 
boeken uit Amerika van iemand die de Weggeefwinkel op Facebook had gevonden. Deze unieke 
combinatie leidde tot onze eerste themamiddag. De organisatie lag in handen van 1 vrijwilliger en 2 
stagiairs. Op de dag zelf hielpen meerdere vrijwilligers spontaan mee. We hebben reclame voor deze 
middag gemaakt met posters, flyers en Facebook. De bezoekers (ca. 140) kwamen uit verschillende 
wijken: Kruiskamp-Koppel, Schothorst, Schuilenburg, Hoogland, Nieuwland en Vathorst. 
 

 
 
Hoge Thee – Cultuur voor iedereen! (zaterdag 20 juni 2015) 
Een berg videobanden werd omgetoverd tot Monte Video. Joodse Cleese-cake en verse 
Marokkaanse muntthee en nog veel meer lekkers. Geleerd van de Boeken en Film Markt hadden we 
nu de taken over meerdere vrijwilligers verdeeld. Iedereen nam wat mee of maakte zelf iets lekkers. 
Daardoor werd het een feestje door en voor allemaal, bezoekers en vrijwilligers. Een unieke sfeer. 
Enkele dagen voor de Hoge Thee 
Werd de Weggeefwinkel geïnterviewd door Golbreker Radio. Dat zorgde voor de nodige publiciteit. 
Daarnaast hebben we ook A5 flyers in verschillende wijken verspreid. 
 

 
 
Table de Cinéma (zaterdag 25 juli 2015) 
Deze dag was multifunctioneel. We ontvingen wederom een grote partij dvd’s. De filmtafel was 
geboren. Na 25 juli zouden we een maand dicht gaan voor allerhande klussen. Daarnaast wilden we 
alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in de afgelopen periode. Dat werd het Fête de la Positivité, 
compleet met rijsttafel gemaakt door en van de vrijwilligers, en een stemburo. Dat laatste om een 
positieve stemming op een ludieke manier te promoten. 
 

 
 
Thee & Thema Herfst (zaterdag 19 september 2015) 
Herfstthee, Franse poëzie en natuurlijk de thematafel van Rita waren dit keer de ingrediënten voor 
een gezellige middag aan de Keerkring 118. Een boek uit de boekenafdeling diende als inspiratie voor 
de flyer. Tijdens deze themamiddag bleek duidelijk dat vrijwilligers en bezoekers het samen heel 
gezellig kunnen maken. Een soort van trefpunt, een gezellig samen zijn. 
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Thee & Thema Sint (zaterdag 21 november 2015) 
Er komt veel speelgoed binnen, veelal in verpakking. Rita heeft dit bewaard. Toen is het idee ontstaan 
voor een thema met sinterklaascadeautjes. Naast de cadeautjes werd er gezorgd voor zelfgemaakte 
pepernoten, mandarijntjes en warme chocolade. Dit project is tot stand gekomen 
Door verschillende vrijwilligers. Het weer speelde niet mee, maar dat mocht de pret niet drukken. De 
cadeautjes die over bleven, worden uitgedeeld op zaterdag 5 december. 
 

 
 
Kerstmarkt (zaterdag 12 december 2015) 
De overgebleven Sinterklaas cadeautjes werden omgetoverd tot kerstpakjes. De voortuin veranderde 
in een heuse kerstmarkt. In de winkel konden de bezoekers terecht voor een kopje koffie/thee en wat 
lekkers. Sommige bezoekers brachten zelf wat mee om uit te delen. Dat zorgde voor een unieke sfeer 
aan de Keerkring 118. Deze dag maakte duidelijk dat mensen niet alleen maar voor spullen komen, 
maar speciaal voor de gezelligheid. 
 

 
 
De Weeggeefkapper, Bobby Komen 
Sinds juni 2015 heeft de Weggeefwinkel een huiskapper. Bobby Komen knipt gratis op woensdag van 
13:00 tot 17:00 uur. Bobby is bezig met  een kappers- en barbiersopleiding. Hij komt uit Alkmaar en is 
via Facebook met ons in contact gekomen. Naast het opdoen van knip- en scheerervaring, vindt 
Bobby het gewoon leuk om iets te kunnen doen voor een organisatie als de Weggeefwinkel. 
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Bijlage 2 Stichting Weggeefwinkel Amersfoort in cijfers  
 

In 2015: 
 

Aantal bezoekers op weekbasis: ruim 300 

Aantal bezoekers per jaar, op basis van 46 weken: ruim 13.800 

 

Openingstijden:  

Tot maart 2015 2 middagen per week, op woensdag en zaterdag 

Vanaf maart 2015 4 middagen per week, op woensdag t/m zaterdag 

De winkel is open van 13.00 – 17.00 uur. 

Aantal middagen over het hele jaar genomen open: 184 

 

De winkel is in de maand augustus vier weken gesloten en rond Kerst twee weken. 

 

Aantal vrijwillige medewerkers: 25 

Ingezette vrijwilligers in uren: 4.240 

Ingezette vrijwilligers in dagdelen (4 uur): 970 

Aantal bestuursleden: 3. Statutair maximaal 5  

Aantal stagiairs (MBO): 4 

 

Soorten goederen: boeken, platen, cd’s, dvd’s; kleding; huisraad; speelgoed; elektronica; 

huishoudelijke apparaten. 

 

Themamiddagen eenmaal per maand 

 

Financieel:  

Bij de oprichting van de stichting, 19 november 2015, is gekozen voor een verlengd boekjaar. De 

eerste jaarrekening is beschikbaar na het boekjaar 2015 / 2016. 
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Colofon 
 

Stichting Weggeefwinkel Amersfoort 

Bezoekadres: Keerkring 118, Amersfoort 

Postadres: Lange Beekstraat 46, 3817 AN Amersfoort 

 

Bestuur: 

Co Schop, voorzitter 

Riek Viehoff, secretaris / waarnemend penningmeester 

Robin van der Toorn, algemeen lid 

 

Coördinator medewerkers Margot Klaasen 

 

Emailadres: Weggeefwinkelamersfoort@gmail.com 

 

Bankrekeningnummer:  NL86TRIO 0254 4045 61 tnv Stichting Weggeefwinkel Amersfoort 

Kamer van Koophandel nummer: 64589749 


