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ONZE VISIE
‘Een bewuste,duurzame, en inclusieve samenleving, waar mensen,
dieren en goederen optimaal tot hun recht komen.’
STATUTAIRE DOELSTELLING
De statutaire doelstelling van Stichting kringloopbedrijf Wawollie OK voor dieren Haaksbergen
is: Het oprichten en in stand houden van een Kringloopbedrijf met name op gebied van gebruikte
goederen. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

HOOFDLIJNEN VAN HET BELEIDSPLAN
Stichting kringloopbedrijf Wawollie Haaksbergen is een eerlijke en betrokken stichting die zich
inzet voor mens, dier, natuur en milieu. We bevorderen een bewuste, duurzame en inclusieve
samenleving, waar mensen, dieren en goederen optimaal tot hun recht komen. Dit doen we door
het runnen van een kringloopwinkel waar recycling, upcycling en hergebruik de basis vormt. We
brengen werkwillenden samen en helpen hun kracht te ontdekken en talent te benutten. De
winsten van de verkoop gaan naar goede doelen die zich inzetten voor dierenwelzijn, natuur en
milieu.

SPEERPUNTEN
Milieu en hergebruik
De inzameling van herbruikbare spullen is de basis van ons kringloopproces. We zamelen nog
bruikbare goederen in, die we in onze winkels aanbieden voor een lage prijs.
De samenleving komt steeds meer tot het besef dat afval waarde heeft, dat we zuinig moeten zijn
op ‘moeder aarde’. Wawollie wil het liefst alle gebruikte spullen nog een keer verkopen. Door
herbruikbare spullen van de afvalberg te redden, wordt het milieu gespaard. Want elke ton
goederen die uit de verbrandingsoven wordt gehouden betekent een ton CO2 besparing.
Daarnaast hoeven de aangesloten gemeenten minder huisvuil af te voeren en worden de storten verwerkingskosten lager. We zoeken daarom naar manieren om onverkoopbare goederen een
goede bestemming te geven. Waar nodig en mogelijk repareren we de producten. Bij Wawollie
worden bovendien materialen als metaal, papier en hout gescheiden gesorteerd voor hergebruik.

Werkwillenden
Wawollie streeft naar een inclusieve, duurzame samenleving waarin mensen elkaar willen en
kunnen helpen. We bieden niet alleen hulp maar brengen mensen met elkaar in contact, bouwen
bruggen en bevorderen respect. En dat inspireert!
We bieden werkwillenden een fantastische plek om zich te ontwikkelen en te werken aan de
toekomst. Op management niveau werken geschoolde en ervaren mensen die de vrijwilligers
kunnen aansturen. De vrijwillige medewerkers bestaan voor een deel uit geroutineerde krachten
die alle facetten van het kringloopbedrijf kennen. Een ander deel van de medewerkers hebben
een vorm van begeleiding nodig. Door een juiste balans hierin te vinden ontstaat er een krachtige
en zeer prettige samenwerking waarin een ieder de ruimte heeft zijn/haar kracht te ontdekken en
talenten worden benut.
Medewerkers kunnen o.a. werkervaring en werknemersvaardigheden en algemeen sociaalmaatschappelijke vaardigheden opdoen. In samenwerking met de gemeenten en instanties
zorgen we voor de juiste persoonlijke begeleiding en opleiding. We creëren ook mogelijkheden
voor leerwerkplekken, stages, uitvoer werkgestraften, werkervaringsplekken en dagbesteding

voor ouderen en mensen met een beperking. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond,
gender, leeftijd, talent of beperking je hebt. Wawollie is een plek waar iedereen tot zijn recht
komt.

Bewustwording door creativiteit en beleving
Vanaf 2017 willen we meer verbinding leggen met (andere) creatieve initiatieven. We gaan onze
winkelruimte en buitenruimte anders invullen. Wawollie wordt een ruimte waar je eerlijke
workshops kan volgen, producten maakt van restmateriaal en oude meubels opknapt. We bieden
expositieruimte voor duurzame initiatieven en organiseren lezingen en themamiddagen rondom
onze speerpunten. Ook kun je er werkplekken huren, vergaderen of gewoon een kopje koffie
doen en een kijkje nemen bij de creatievelingen die er met restmaterialen werken.
Steunen van dierenwelzijnsorganisaties
De opbrengst van onze activiteiten wordt ter beschikking gesteld aan goede doelen die zich
inzetten voor dierenwelzijn. Goede doelen die we onder andere steunen zijn:

ACTIVITEITEN EN WERKZAAMHEDEN
Voor het realiseren van haar doelen en naleven van haar visie voert Wawollie de volgende
activiteiten en werkzaamheden uit:
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In ontvangst nemen van nog bruikbare afgedankte goederen van  particulieren en
bedrijven om niet; bijvoorbeeld servies, banken stoelen, tapijt, buro's enz.
Telefonisch of persoonlijk (laten) inplannen van het ophalen van deze goederen;
Ophalen van nog bruikbare afgedankte goederen door onze eigen transportdienst;
het sorteren en beoordelen van de kwaliteit en verkoopbaarheid van deze goederen;
het voor verkoop klaar maken van deze goederen; schoonmaken, testen, (waar mogelijk)
repareren, in elkaar zetten
Prijzen van de goederen
Presenteren van deze goederen in de winkel
Verkoopwerkzaamheden in de winkel zelf en bij de kassa, vragen van mensen
beantwoorden waarna de werkelijke afrekening plaats vindt.
Grotere aangekochte goederen ( vaak meubels) waar nodig inplannen voor bezorging
Bezorging bij klant van verkochte goederen door ons eigen transport
Scheiden en recyclen van de grondstoffen van niet-verkoopbare goederen;
Landelijke ontwikkelingen volgen mbt afvalscheiding
Kosten vs opbrengsten rondom afvalscheiding blijven afwegen en effectief en efficiënt
mogelijk werken rondom duurzame afvalstromen
Aansturen van een grote diverse groep werkwillenden (+/- 80 in dagdelen) ( vrijwilligers,
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, taakstraffers enz.) op allerlei diverse
werkplekken
Training, scholing, coaching en persoonlijke begeleiding aan werkwillenden
Beleidsontwikkeling;
Vergaderen met management team en bestuur.
Marketing en communicatiewerkzaamheden
Communicatie met klanten, leveranciers, stakeholders en omgeving
Contacten onderhouden met gemeentes en andere instanties mbt plaatsing van
medewerkers
Contacten onderhouden met onze goede doelen aangaande dierenwelzijn, natuur en
milieu
Uitvoeren van de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers;
Uitvoering geven aan diverse overlegvormen (intern en extern)
Inregelen ICT processen;
Uitvoering geven aan kwaliteits- en professionalisering processen
Beheren, verwerken en administreren van de geldstroom;
Voeren van een debiteuren- crediteuren administratie
Voeren van de personeelsadministratie;
Voeren van de vrijwilligersadministratie;

VERMOGEN EN FINANCIËLE VERANTWOORDING
Het vermogen van Stichting Kringloopwinkel Wawollie kan worden gevormd door de
opbrengsten uit winkelactiviteiten, opbrengsten uit bepaalde afvalverwerkingsstromen, gelden
voor trajecten van onze speciale doelgroepen, subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen
en legaten en alle overige wettig verkregen baten.
De opbrengst komt voort voornamelijk uit de winkelactiviteiten. De stichting houdt niet meer
vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de voortzetting van de eerder genoemde
doelstellingen en werkzaamheden. Positieve resultaten worden besteed aan onze doelen
betreffende dierenwelzijn, natuur en milieu.

ORGANISATIE EN BELONINGSBELEID
Bij Stichting Wawollie Kringloop Haaksbergen werken gemiddeld 35 werkwillenden. Zij krijgen
geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. Er zijn twee betaalde managementfuncties
om werkzaamheden aan te sturen en mensen te begeleiden in hun ontwikkeling. Daarnaast is er
een betaalde administratief medewerker. Het bestuur van Stichting Kringloopbedrijf Wawollie
bestaat uit voorzitter Diana Milerman, secretaris Hans Messie en penningmeester Hans Messie. De
bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor de verrichte (bestuurs)taken.

