
 
Jaarverslag 2018 

Doelstelling 

Stichting vrienden van ’t Lôôsje heeft als doel om (geldelijke) steun te verlenen aan in Nederland gevestigde algemeen nut beogende instellingen. De 
middelen voor het verlenen van geldelijke steun worden met name verworven door de verkoop van (tweedehands) goederen en het organiseren van een 
verkoop- en/of rommelmarkt. 
 

Werkzaamheden 2018 

Het gehele jaar door was de snuffelmarkt geopend op donderdag-, vrijdag- en zaterdagochtend. Velen weten de weg naar de snuffelmarkt te vinden. In 

2018 is de omzet inzake de verkopen vanuit de snuffelmarkt opnieuw gestegen.  

In 2018 is de zolder in het pand afgebouwd en in gebruik genomen. Hiermee is het vloeroppervlakte aan verkoopruimte met circa 50 m2 toegenomen.  

In 2018 is er ook een begin gemaakt met het realiseren van een zolder boven de werkplaats. Deze zolder zal gebruikt worden voor opslag.  

Van de in 2017 ontvangen bus t.b.v. bezorgingen werd veel gebruik gemaakt. Om het werk voor de bezorgers echter iets te verlichten heeft het bestuur eind 

2018 besloten om een andere bus met laadklep aan te schaffen. Eind december 2018 is de bus dan ook aangekocht. Januari 2019 is de bus geleverd.  

 

Net zoals in voorgaande jaren is er in juli 2018 een jaarmarkt rondom ’t Lôôsje georganiseerd. Een gezellige markt met circa 40 kramen.  

 

Naast de verkoop van tweedehands goederen is ’t Lôôsje ook een inzamelpunt voor oud ijzer, plastic doppen, vet, kleding, cartridges en oude telefoons.  

 

Het bestuur is dankbaar voor de inzet in het afgelopen jaar van de vele vrijwilligers die de mooie opbrengsten mede mogelijk maakten. In 2018 hebben we 

dan ook als stichting vele verschillende goede doelen een gift kunnen schenken.  

Als blijk van waardering is er voor alle vrijwilligers aan het begin van de zomer een barbecue georganiseerd en hebben alle vrijwilligers aan het einde van het 

jaar een boekje ontvangen.  
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- Stichting De Oase
- Helpende Handen classis 

Tholen

- Stichting de Vluchtheuvel

- Stichting Elim

- Wycliffe

- St. Ontmoeting inzake 
Veldwerk GO

- Jeugdbond

- Deputaatschap Emerituskas

- In de Gouwstraat (Rotterdam)

- Stichting Schuilplaats

- Stichting Ontmoeting

- Deputaatschap Israel

- Commissie vakantieweken

- PZC Dirksland

- MAF (Maliepaard)

- Gereformeerde Gem. Melissant 
(verbouwing)

- Gereformeerde Gem. Ouddorp 
(pastoriefonds)

- Gemeente Nazareth (via Dep. 
Israël)

- Werkgroep Zegveld

- Jemima

- Cadeauabonnementen Weet 
Magazine

- Evangelisatie Gereformeerde 
Gemeenten

SPECIFICATIE GIFTEN AAN OVERIGE DOELEN



 
 


