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    Stg. Sponsorwinkel Weert      Huis-aan-huis-inzameling          Textielcontainers

De netto opbrengst wordt verdeeld: De netto opbrengst wordt verdeeld: De netto opbrengst wordt verdeeld:

a. 40% gaat naar organisaties die a. De inzamelaars ontvangen een a. Naar vrijwilligersorganisaties en 

   worden aangewezen door de     bedrag per kg. ingezamenld textiel;     scholen die containers beheren

   vrijwilligers van de Sponsorwinkel; b. De meeropbrengst gaat naar het     (prijs per kg.);

b. 25% gaat naar projecten van     Samenfonds. b. Naar projecten van Punt Welzijn;

    Punt Welzijn; c. Naar het Samenfonds (65% van

c.  35% gaat naar het Samenfonds.    netto opbrengst).

    Totaal donaties in 2018:

Uitkeringen Samenfonds 56.000€     

Vrijw.doelen Sponsorwinkel 45.000€     

Vergoeding aan verenigingen 43.000€     

Projecten Punt Welzijn 28.000€     

Vergoedingen in natura 2.000€       

TOTAAL DONATIES 2018 174.000€  

Reserves Samenfonds 69.000€     

www.sponsorwinkelweert.nl        

www.samenfonds0495.nl        

  

goede spullen breng  én haal 
je natuurlijk bij de

Extra inkomsten voor uw 

vereniging? 
* door een vrijwilliger voor te dragen 

bij de Sponsorwinkel;

* door een kledingcontainer te 

adopteren; 

* door in uw wijk/dorp huis-aan-huis-in 

te zamelen;

 * door een aanvraag in te dienen bij 

het Samenfonds.

N.B. Informeer bij Punt Welzijn 

voor de mogelijkheden.

Toelichting
* Punt Welzijn heeft in Weert het 

alleenrecht voor Kledinginzameling in 

Weert. 

* Reshare koopt alle niet verkochte 

textiel en betaalt hiervoor een 

vergoeding aan Punt Welzijn.

* De verdeelsleutels zijn vastgesteld 

door de gemeente Weert.

Kledinginzameling in Weert

Inwoners geven 2e hands textiel en 

speelgoed aan de Sponsorwinkel; 

spullen worden gesorteerd en goede 

kleding en speelgoed wordt verkocht.

In alle wijken en dorpen van Weert 

wordt periodiek kleding huis-aan-huis 

ingezameld door vrijwilligersorganisaties 

in overleg met Punt Welzijn.

In alle wijken en dorpen van Weert en 

bij diverse verenigingen en scholen 

staan kledingcontainers van Reshare. 

Andere containers zijn niet toegestaan.  

Het Samenfonds
0495

 is opgericht om maatschappelijke initiatieven

in Weert te ondersteunen, middels geld, advies en anderszins. 

Op deze wijze kunnen ook niet rechtstreeks betrokkenen bij de

kledinginzameling profiteren van de opbrengsten hiervan.

Organisaties kunnen via de website een aanvraag indienen.

Een onafhankelijke adviesraad beoordeelt de aanvragen. 
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