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IIn 2012 is Goed voor Goed als eenmanszaak be-
gonnen. In 2016 is de Stichting Goed voor Goed 
opgericht. Om ons te verantwoorden hebben we 
dit jaarbericht gemaakt. Omdat het moet, maar 
ook omdat we graag willen laten weten wat we 
doen. Het is voor alle medewerkers verhelderend 
om eens rustig terug te lezen waar we mee bezig 
zijn en waartoe dit leidt. Ook zijn we er trots op 
om onze relaties te laten zien waar we staan.
Goed voor Goed is toegankelijk voor iedereen. 
De begeleiding van deelnemers wordt bekostigd 
van uit  hun indicatie. Maar ook als iemand niet, 
of nog niet in aanmerking komt voor vergoeding 
staat de deur open. Dan wordt de begeleiding on-
der andere  bekostigd uit de opbrengsten van de 
kringloop winkels.
Daar waar we aan het begin van 2016 nog een 
eenmanszaak met ongeveer vijftig medewerkers 
waren, zijn we nu een stichting met een Raad van 
Toezicht en konden we het jaar afsluiten met on-
geveer honderd medewerkers.
2016 was weer een heel dynamisch jaar, vol en-
thousiasme en creativiteit. Veel nieuwe plannen 

zijn uitgewerkt en steeds meer mensen vonden 
een goede plek. Maar ook onze partners, vrienden 
en andere betrokkenen kwamen enthousiast met 
nieuwe ideeën, waarvan we er meerdere hebben 
kunnen realiseren.

Vanaf 1 juli is de stichting echt operationeel ge-
worden. Vanaf dat moment is er veel tijd en aan-
dacht gaan zitten in het herstructureren en neer-
zetten van de organisatie.
Naast het creëren van een duidelijke organisatie-
structuur was de stichting van groot belang om 
de financiële stabiliteit te waarborgen. Mede door 
extra subsidies hebben we dit nu op orde en zijn 
we ook op financieel gebied klaar voor de volgende 
stappen.

Samen met de Raad van Toezicht, die de belang-
rijk toezichthoudende taak verricht, willen we 
Goed voor Goed verder uitbouwen als een stichting 
die plaats biedt voor een ieder!

Joost van Welsenis 

Voorwoord



Van éénmanszaak naar stichting 
Om alles nog beter te organiseren en transparant 
naar de buitenwereld te kunnen zijn is Goed 
voor Goed een stichting geworden.  Op 22 maart 
is de stichting opgericht. De bestuursleden zijn 
Bert Kraaijenbrink, voorzitter, Joop van Son,  
secretaris, en Marlies Mulder, penningmeester.  
In de dagelijkse praktijk is er niet zo veel veranderd,  
maar omdat we een stichting geworden zijn zijn 
er ook veel nieuwe mogelijkheden voor het ont-
wikkelen van nieuwe projecten en plannen. Op ‘re-
gelgebied’ is veel gedaan. Maar het uitgangspunt 
blijft dat we dit, binnen de wettelijke kaders, tot 
een minimum beperken.
En uiteraard altijd op de Goed voor Goed-manier; 
we sluiten niemand uit en krijgen het samen voor 
elkaar! 

Van stichting naar Raad van Toezicht
Voor de Wet toelating zorginstellingen moeten 
bestuurlijke aanpassingen gemaakt worden. 

Hiertoe was op dinsdag 20 september, 15.30 uur, 
een informatieve bijeenkomst met notaris Benschop. 
De aanvraag voor de wet toelating zorg- instel-
lingen is goedgekeurd en in behandeling. De 
verwachting is dat voor het eind van dit jaar 
goedkeuring volgt. 

Laatste vergadering Stichting Goed voor 
Goed, 28 oktober
Op 28 oktober was de laatste vergadering in 
deze rechtsvorm. Na behandeling van de verslagen 
van de bestuursvergaderingen van 26 augustus en 
13 september en de  bespreking van de actuele 
financiële situatie is het stichtingsbestuur opge-
heven, waarna de Raad van Toezicht van start is 
gegaan.

Het  stichtingsbestuur heeft tussen 22 maart 
tot 28 oktober 6 keer vergaderd.
Als gevolg van de oprichting van de Stichting 
Goed voor Goed zijn veel zaken op administratief 
gebied besproken, aangepast en geregeld.



“Als ik mijn collega’s sprak viel het op dat iedereen barstte 
van de ideeën. Ik kreeg het gevoel dat ik daar iets mee 
moest doen. Toen ik er met Joost over sprak was hij meteen 
enthousiast. Dat motiveerde mij enorm. Ik stelde voor 
om een paar keer per jaar met zijn allen bij elkaar te ko-
men en informeel te praten en samen na te denken over 
Goed voor Goed. Wie zijn we, wat willen we, wat kunnen 
we, enz. Ook de Raad van Toezicht reageerde positief. 
Dit paste precies in hun toezichtkader: een paar keer 
per jaar overleg met medewerkers. 

Hiermee waren de brainstormsessies ontstaan. Twee keer 
per jaar ontmoeten alle medewerkers en bestuursleden  
elkaar,  aan het eind van de werkdag. Tijdens een geza-
menlijke maaltijd wordt de stand van zaken besproken, en 
de (nabije) toekomst. In september zijn we begonnen. Iedereen 
was enthousiast, we waren al een goed team, zo wordt het 
nog beter. En gezien de items die voortvloeiden uit de  
discussies was het ook heel nuttig.”  
Björn Noordzij

Een bankrekening is geopend, de relaties zijn gein-
formeerd, er is een BTW-nummer aangevraagd en 
bepaald wie tekenbevoegd is.
Het logo is aangepast.
De cliënt-contracten zijn overgezet: Zuidwester/ 
Eigensz , Sjaloomzorg, SVB, Thomashuis
De wijzigingen zijn aangebracht in Zilliz.
De verzekeringen zijn bijeen gebracht en geordend, 
de arbeidscontracten zijn overgezet,  de huurcon-
tracten zijn aangepast,  de kenteken/eigendoms-
bewijzen van de bussen zijn overgezet op naam 
van Goed voor Goed.
De gas- water en lichtaansluitingen zijn  overge-
zet op naam van Goed voor Goed, de telefoon- en  
internetcontracten zijn aangepast.
Er zijn structurele afspraken gemaakt met de  
Gemeente over het afval storten en onze bijdrage 
in het vluchtelingen werk. 
De contracten met Goedgekeurd, Poldergevoel en 
Brouwerij Solaes zijn aangepast.

Eerste vergadering Raad van Toezicht Goed 
voor Goed, 28 oktober
De Raad van Toezicht heeft dezelfde bezetting 
als het bestuur van stichting Goed voor Goed 
had. Voorzitter Bert Kraaijenbrink, secretaris 
Joop van Son, bestuurlijke zaken en financiën 
Marlies Mulder. Joost van Welsenis is bestuurder 
van Goed voor Goed.

Wet toelating zorginstellingen
Goed voor Goed voldoet inmiddels aan alle ei-
sen om erkend te worden als zorginstelling en is 
dan ook als zodanig erkend. Goed voor Goed kan 
dus zelf gaan declareren. 

De Raad van Toezicht is vanaf 28 oktober twee 
keer bijeengeweest
Er is en wordt hard gewerkt aan: 
huishoudelijk reglement, klachtenregeling, privacy 
reglement, huisregels, veiligheidsplan, toetsingskader 
Raad van Toezicht, 

Björn over brainstormbijeenkomsten



Goed voor Goed is medeoprichter van Solaes
Jan-Willem Kramer is een liefhebber van spe-
ciaalbier en sinds twee jaar hobbybrouwer. Hij 
ging zelf bier maken.

Jan-Willem ontmoette Joost van Welsenis van 
Goed voor Goed. Die was meteen enthousiast, 
Een volgende toevallige ontmoeting, met SMB, 
had als uiteindelijk resultaat dat er ook een ge-
schikt pand beschikbaar was. Een pand dat  
bovendien een horecabestemming heeft. Ook 
Cees de Knegt van Goed Gekeurd aan de lijnbaan 
in Middelharnis sloot zich aan. Hij gaat het hore-
cagedeelte voor zijn rekening nemen.
In de brouwerij komen twee brouwketels. 
De financiering komt gedeeltelijk uit het start-
kapitaal. Voor het aanschaffen van de tweede 
brouwketel is een crowdfundingactie gestart. 
Het brouwen gebeurt beneden. Daar vindt ook 
de verkoop plaats. Boven, ingang Oostdijk, is het 

proeflokaal, dat is ingericht met spullen van Goed 
voor Goed. Daar kan het publiek de bieren drinken 
en Flakkeese streekproducten, zoals paté, kaas, 
worst en brood, proeven.

In de brouwerij annex proeflokaal komt werk 
voor meerdere mensen. Goed voor Goed gaat 
die leveren. De werkzaamheden bestaan onder 
meer uit brouwen, afvullen, afdoppen, verpakken, 
schoonmaken, distribueren en bedienen. 



Kledingwinkel met (soms) heel mooie en 
goede kleding
Vanaf de oprichting van Goed voor Goed was 
de kringloopwinkel een doorslaand succes.  
Gebruikte spullen worden in groten getale aan-
gevoerd, maar ook weer aan de man gebracht. 
Daaronder ook kleding. Maar pas toen Goed 
voor Goed kon beschikken over de naastgelegen 
hal kwam er ruimte voor een kledingafdeling. 
Stap voor stap en uiteraard met materialen uit 
de kringloop begon Viki Heri de kledingwinkel. 

Locaties 2016 Goed voor Goed
Kunstenmaker en kringloopcentrum Middelharnis 
Simon Stevinweg 49, 3241 MD, Middelharnis

Goed Gekeurd
Beneden Zandpad11A, 3241 GA, Middelharnis 

Het was opvallend dat er soms heel mooie en goede 
kleding ingebracht werd. Zo ontstond vanzelf 
het idee om meer te doen met de kleding dan alleen 
verkopen. Het idee ontstond om een modeshow 
te organiseren, en op de Goed voor Goed-manier, 
met zijn allen, werd dit binnen korte tijd gere-
aliseerd en een geweldig succes. Er was veel 
belangstelling, men was enthousiast. Dat mo-
tiveerde om de winkel verder uit te bouwen.  
Inmiddels is die op de bovenverdieping te vinden, 
met (soms) heel mooie en goede kleding.

Kringloopcentrum Oude Tonge
Energiebaan 2a, 3255 SB, Oude-Tonge

Poldergevoel  Stal van Eck 
Kraaijensteinsedijk 16, 3245 LR,  Sommelsdijk

Brouwerij Solaes
Oostdijk 36, 3245 AS, Sommelsdijk

De kledingwinkel



Elke dag bij Goed voor Goed is anders. Maar om 
toch een beeld te geven van wat wij zoal doen: een 
voorbeeld van hoe een dag van mij eruit kan zien. 
Ik start om half 9. Ik beantwoord de e-mails van 
mensen die graag spullen op willen laten halen. 
Om 9 uur ga ik naar de kantine waar iedereen bin-
nenstroomt. Ik drink een bakje koffie. We nemen de 
planning van vandaag met elkaar door en ik geef  
iedereen een eigen taak en verantwoordelijkheid. 

Het komt vandaag zo uit dat ikzelf ook op pad moet 
om spullen op te halen. Dus stap ik met een collega in 
de bus en vertrekken we naar Dirksland. Hier halen 
we bij een vriendelijke mevrouw een bankstel op. 
Het is gelukkig snel uit het huis en in de bus geladen.  
We bedanken en gaan naar het volgende adres. Hier 
doet een aardige oudere vrouw open en laat ons 
binnen. De tv waarvoor we komen staat al klaar in de 
gang. We kunnen hem zo inladen.  We bedanken en 
stappen weer in de bus. 
Op dat moment komt er een man naar ons toe die 
verderop in de straat voor een ontruimingsbedrijf 
bezig is. Hij vraagt of wij nog meubels kunnen gebruiken, 
omdat er mooie meubels staan en hij het zonde 
vindt om ze weg te gooien. Ik en mijn collega lopen 
mee en zien dat er veel meubels staan die wij goed 

kunnen gebruiken. Wij laden de bus in tot er niets 
meer bij kan en we spreken af dat we over een uurtje  
terugkomen. We gaan weer terug naar de zaak. 
Daar drinken we een bakje koffie. Snel laden we de 
bus uit en vertrekken weer richting Dirksland. De 
man is blij dat we er weer zijn. We laden de bus vol 
met meubels en nog wat kleine goederen. We be-
danken en rijden weer terug naar Goed voor Goed. 
Hier aangekomen kunnen we direct aanschuiven 
voor de lunch. Het is precies 12 uur. Tijdens de 
lunch kijken we of de planning vanochtend goed 
is verlopen en verdelen we de taken voor de middag. 
In de ochtend is bij iedereen alles goed gegaan. 
De taken voor de middag zijn snel verdeeld. Ik hoef 
de middag niet meer weg om spullen om te halen 
of te bezorgen, dus kan ik bij het kringloopcen-
trum aan de slag. Hier gaan ik en m’n collega aan 
het werk. We verwijderen alle meubels die al lang in 
de winkel staan en niet verkocht zijn en gooien ze weg. 
We scheiden meteen ook al het afval in de verschillende 
afvalcontainers. 

Om half 3 is het pauze en is er weer genoeg 
ruimte in de winkel. Na de pauze plaatsen we veel 
nieuwe meubels en ziet de winkel er weer mooi 
uit. Om kwart voor 4 bespreek ik met Joost 
hoe we iedereen weer naar huis brengen. Na 
kort overleg komt het zo uit dat ik alle medewerkers 
die in Oude-Tonge wonen ga wegbrengen.  
Nadat iedereen weggebracht is, rij ik weer met een 
tevreden gevoel naar huis. 

De dag is goed verlopen. Ik ben moe maar voldaan. Ik 
heb vandaag ook weer gemerkt dat iedereen het 
naar zijn zin heeft gehad en dat het een leuke dag 
was. Thuis plof ik op de bank en kom ik bij van deze 
intensieve dag. 

Niek Verkerk 

Een dag werken bij Goed voor Goed


