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Algemeen
Stichting Kerk onder Dak is opgericht in 2007. De aanleiding was de oplopende
onderhoudskosten van de Cunerakerk te Rhenen. Deze kosten moeten door steeds
minder kerkleden gedragen worden. Het aanboren van extra fondsen is gevonden in
het oprichten van de Stichting Kerk onder Dak.
Een groep mensen is met deze kringloopactiviteit begonnen in Kesteren in een
bijgebouw, wat al snel te klein bleek. Sinds 1 november 2009 is de Snuffelcorner
gevestigd in gebouw De Hoeksteen aan het Koningin Elisabeth Plantsoen te
Rhenen. Sinds 1 mei 2015 heeft Kerk onder Dak een tweede locatie geopend aan de
Nieuwe Veenendaalseweg 10 te Rhenen.

Missie
Zoveel mogelijk gelden verzamelen ten behoeve van het geformuleerde doel.

Visie
Kerk onder Dak streeft naar het op kleine schaal inzamelen/innemen van
tweedehands goederen. Deze goederen worden opgeslagen, schoongemaakt en
weer doorverkocht om zo geld in te zamelen voor de Protestantse gemeente te
Rhenen.

Doel
De uitgangspunten zijn duidelijk: fondswerving door hergebruik van geschonken
huisraad in de meest brede zin van het woord. Naast kasten, tafels en stoelen vinden
vele andere spullen hun weg naar een nieuwe eigenaar. Fondswerving voor het
goede doel, het onderhoud van de kerkelijke gebouwen/inventaris.
Wij streven er naar financieel onafhankelijk te zijn en te blijven, dus alle kosten
worden gefinancierd uit de opbrengst van onze verkopen.

Organisatie
Stichting Kerk onder Dak bestaat uit 43 enthousiaste vrijwilligers met allemaal een
eigen taak en een verantwoordelijkheid binnen het geheel.
Zo is er op maandagmorgen een ploeg, die de binnengekomen spullen uitzoekt,
schoonmaakt en een plek geeft in de winkels. Wat niet in de winkels verkocht kan
worden, krijgt voor 80 % een andere bestemming. Zo gaat er veel kleding naar
Roemenie, brillen krijgen een bestemming in derde wereldlanden.
Knuffels worden gewassen en gaan naar kindertehuizen in Nederland en lapjes stof
vinden hun weg naar Zideris waar er liefdesdekentjes van gemaakt worden voor het
kinderziekenhuis in Leiden.
Naast het winkelgebeuren is er de logistieke ploeg. Zij halen op afspraak spullen op
die mensen ons schenken.
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Werkzaamheden van de stichting
Voor het realiseren van haar doelen voert Kerk onder Dak de volgende
werkzaamheden uit:
- het in ontvangst nemen van gebruikte goederen om niet.
- het telefonisch of persoonlijk (laten) inplannen van het ophalen van deze
goederen;
- het ophalen van gebruikte goederen;
- het sorteren en beoordelen van de kwaliteit en verkoopbaarheid van deze
goederen;
- het (mogelijk) repareren van deze goederen;
- het voor verkoop klaarmaken van deze goederen;
- het prijzen, presenteren en verkopen in eigen winkel van deze goederen;
- het laten bezorgen van aangekochte goederen naar de klant;
- het uitvoeren en verzorgen van huisontruimingen;
- het beheren en administreren van de geldstroom;
- het voeren van een debiteuren- en crediteurenadministratie;
- het voeren van de vrijwilligersadministratie;
- communicatie met klanten;
- begeleiding geven aan medewerkers;
- uitvoering geven aan diverse overlegvormen (intern en extern)

Vermogen
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden en door het bestuur geformuleerde
doelstellingen.
Er wordt minimaal € 25.000,= in reserve gehouden om het hoofd te kunnen bieden
aan mogelijke tegenvallers.

Het beloningsbeleid
Het bestuur/vrijwilligers genieten geen beloning voor haar werkzaamheden. De
Stichting heeft geen personeel in dienst en werkt voor diverse uitvoerende taken met
vrijwilligers.

BESTUUR:
Bas Stoker
: voorzitter
John de Korte
: secretaris en penningmeester
Henri van Kruistum : algemeen bestuurslid.
Fiscaal nummer: 819936510 KvK nummer: 30246769 Contact gegevens: Stichting Kerk onder
Dak, Schoneveld 15, 3911 XR Rhenen.
Internet: www.Snuffelcornerrhenen.nl email: info@snuffelcornerrhenen.nl
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