
 

 

Stichting Pelgrimshoeve Zoetermeer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bestuursverslag 

2020 
 

 

  



Bestuursverslag 2020      5 maart 2021 

Pagina 2 van 12 

INLEIDING  

Het jaar 2020 is een heel ander jaar geweest dan alle voorgaande jaren en is ook anders dan alle jaren die 
nog zullen komen. 
Dit jaar werd namelijk gekenmerkt door corona. Een virus dat wereldwijd zijn sporen nalaat en waar we 
ook in 2021 mee te maken zullen hebben. 

Voorzichtig moeten we gaan nadenken over hoe de wereld er uit zal zien na corona. 

Ingrijpende aanpassingen waren nodig 

Door de coronamaatregelen moest de Pelgrimshoeve op 14 maart 2020 dicht. Enerzijds omdat we als 
evenement gezien worden (veel te veel klanten gelijktijdig in huis en de 1,5 meter afstand niet te 
handhaven) en anderzijds omdat de winkel niet aangepast is aan de coronavoorschriften. Na een intensieve 
verbouwing/aanpassing aan alle coronavoorschriften in de winkel, een enorme prestatie in het 
werkgebouw (de hal was leeg en alle goederen die stonden te wachten om gesorteerd te worden werden 
gesorteerd) en een aangepaste inname, is eerst de winkel op 10 juni weer opengegaan. Niet meer dan 100 
klanten gelijktijdig in de winkel, geen avond- en zaterdagverkoop meer maar wel elke werkdag van 14.00 
tot 17.00 uur open. Ook was het advies: kom bij voorkeur alleen en zeker niet met kinderen. Toen dit goed 
verliep is de inname weer opengegaan, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en op afspraak. Het moest 
even wennen maar ook dit ging goed. Tenslotte is ook de ophaaldienst weer gaan rijden. Dit alles uiteraard 
onder stringente coronamaatregelen. 
De klap kwam hard aan toen alle niet-essentiële winkels op 15 december moesten sluiten omdat het 
coronavirus niet in de hand te houden was en de besmettingen zienderogen opliepen. 

De situatie blijft onzeker. 

Keurmerk 

In 2020 is er 2x een afspraak geweest voor de initiële toets ter verkrijging van het keurmerk van de 
branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Het verkrijgen hiervan geeft ons de bevestiging dat 
we onze zaken op orde hebben. De periodieke controle vanuit de BKN geeft ons daarna een stok achter de 
deur om het op orde te houden. Beide afspraken zijn helaas niet doorgegaan in verband met 
coronamaatregelen die later nog aangescherpt werden. 
Een woord van dank is wel op zijn plaats aan de leden van de keurmerkcommissie die alles voor zover nodig 
was weer hadden geüpdatet. Zij hebben hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit van 
de organisatie. 

Toekomst van de Pelgrimshoeve na corona 

Voorzichtig moeten we gaan nadenken over hoe de wereld er uit zal zien na corona. In de 
toekomstparagraaf wordt als eerste vastgesteld dat we zijn geschaad. Voor het geven aan goede doelen, 
voor onze medewerkers, voor het milieu. Maar het heeft ons ook wat gebracht waarop we ons moeten 
bezinnen. We kunnen de enorme stroom aan spullen en klanten reguleren hebben we ontdekt. Mogelijk is 
dat zelfs beter. Willen we nog terug naar de hectiek van voor corona? Hoe gaan we ons herpakken. 

Dankbaar 

Ondanks alle moeilijkheden die we met elkaar gedragen hebben en onze doelstelling: het geven van giften 
aan goede doelen in binnen- en buitenland hebben moeten staken omdat de financiën dit gewoonweg niet 
toelieten zijn we dankbaar dat alle medewerkers gezond gebleven zijn en het omzien naar elkaar, juist in 
deze “barre tijden” groot was. 

 

Het bestuur 
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1 ALGEMEEN 

1.1 Algemene gegevens Stichting Pelgrimshoeve 

Gevestigd aan de Wattstraat 21, 2723 RA Zoetermeer.  
De Stichting Pelgrimshoeve is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden 
ingeschreven onder nummer: 41155294 
BTW nummer: NL009781997B01 (of RSIN/fiscaal nummer) 

Telefoon 079 361 09 33 

Website:  www.pelgrimshoeve.nl 
email:   info@pelgrimshoeve.nl 
  projecten@pelgrimshoeve.nl 
  hoevekrant@pelgrimshoeve.nl 
  ophaaldienst@pelgrimshoeve.nl 
  vraagspullenhulp@pelgrimshoeve.nl 
  kringloop@pelgrimshoeve.nl 

 

IBAN: NL66INGB0691134502 
IBAN: NL90RABO0154179450 

1.2 Doelstelling 

De doelstelling van de Stichting is een financiële bijdrage te leveren aan doeleinden van sociaal en 
maatschappelijk belang. Om dit doel te bereiken zamelt zij de gebruikte goederen in die haar worden 
geschonken om die, na selectie op verkoopbaarheid, te koop aan te bieden in de winkel. Deze winkel staat 
bekend onder de naam Pelgrimshoeve Snuffelmarkt. 

1.3 Juridische structuur 

De Stichting Pelgrimshoeve is een zelfstandig opererende Stichting. 

1.4 ANBI 

De Stichting Pelgrimshoeve is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

1.5 Bestuurssamenstelling 

De samenstelling van het bestuur is als volgt 
De heer B. (Bauke) Wagenaar  Voorzitter 
Mevrouw J.A.H. (Anneke) Veldhuijzen Secretaris 
De heer W. (Wim) Voogd Penningmeester 
De heer A.W.W.C. (Ton) Huybrechts Goede doelencommissie 
Mevrouw H. (Hetty) de Haan Evenementencommissie en Hoevekrant (tot 27-08-2020) 
Mevrouw M.E.M. (Martina) van der Aar Bestuurslid (vanaf 15 maart 2020) 

2 ACTIVITEITEN EN FINANCIËLE POSITIE 

2.1 Activiteiten van financieel belang 

Gedurende een deel van het verslagjaar hebben verkopen van tweedehands goederen via de winkel 
plaatsgevonden. De tijdelijke sluiting had alles te maken met de coronamaatregelen. Wel is tijdens de 
winkelsluiting een ‘U vraagt wij zoeken dienst’ ontwikkeld waar via internet gevraagd kon worden of we 
een bepaald artikel hadden en zo ja het artikel na betaling -via de bank- werd thuisbezorgd.  
Om niet bedolven te worden onder de binnenkomende goederen is gedurende de winkelsluiting het 
innemen van goederen gestopt. Na opening van de winkel op 10 juni is de inname van goederen weer open 
gegaan maar alleen op afspraak. 

http://www.pelgrimshoeve.nl/
mailto:info@pelgrimshoeve.nl
mailto:projecten@pelgrimshoeve.nl
mailto:hoevekrant@pelgrimshoeve.nl
mailto:ophaaldienst@pelgrimshoeve.nl
mailto:vraagspullenhulp@pelgrimshoeve.nl
mailto:kringloop@pelgrimshoeve.nl
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2.2 Staat van baten en lasten 

2020 2019

Baten
Winkelomzet 498.288      799.091      

Restmaterialen 15.859        28.649        

Diverse baten 556             2.137          

514.703 829.877 

Kosten van de omzet 1.209          4.561          

Netto baten 513.494 825.316 

Kosten
Medewerkerskosten 21.684        46.465        

Huisvestingskosten 139.298      122.877      

Bedrijfskosten 67.060        55.000        

Kantoorkosten 21.075        19.458        

Vervoerskosten 8.360          13.798        

Verkoopkosten 12.862        15.756        

Algemene kosten 9.968          12.715             

280.307 286.069 

Lasten
Afschrijvingen 74.310        101.129      

Rente lasten 62.855        66.177        

137.165 167.306 

Goede doelen 62.980   352.892 

Resultaat 33.042   19.049   

 

2.2.1 Toelichting op de staat van baten en lasten  

Dat de winkelomzet achter is gebleven bij die van 2019 is geheel te wijten aan de door de overheid 
opgelegde beperkende maatregelen i.v.m. de in 2020 heersende coronapandemie. Zo is de winkel eerst 13 
weken en in december nog eens 3 weken dicht geweest.  

Bij de eerste sluiting van de winkel zijn de giften aan goede doelen gestopt. De hervatting van de 
winkelverkoop met 5 dagen per week van 14.00 tot 17.00 uur zorgde toch nog voor een bescheiden positief 
financieel resultaat. Het is voor het komend jaar een uitdaging om de financiële situatie zodanig te 
verbeteren dat het geven aan goede doelen weer mogelijk wordt. 
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2.3 Balans per 31 december 2020 

 

2.3.1 Toelichting op de balans per 31 december 2020 

ACTIVA 

Vervoermiddelen 

In 2020 is de oude bakwagen vervangen, de aangeschafte wagen wordt vanaf 2021 in vijf jaar 
afgeschreven. 

Debiteuren 

Het saldo debiteuren betreft onder meer geïnde pinbetalingen die op 31 december 2020 nog niet waren 
bijgeschreven op het banksaldo. 

Liquide middelen 

De saldi van de beide rekeningen courant en van de spaarrekeningen komen overeen met de betreffende 
dagafschriften. 

Het bedrag in kas stemt overeen met de kasopname per 31 december; diverse kasverschillen uit 2020 en 
voorgaande jaren zijn ten laste van het resultaat gebracht.  

PASSIVA 

Reserves 

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden 
voor de aanwending aan een specifiek doel. De Pelgrimshoeve kent twee reserves, de continuïteitsreserve 
en de reserve financiering activa. 

       €        €        €        €

Activa Passiva

Resultaat 2020 33.042 19.049

Gebouwen en terreinen 2.654.163 2.693.569 Continuiteitsreserve 100.000 100.000   

Installaties 24.072 39.508 Reserve financiering activa 1.414.598 1.395.549

Vervoermiddelen 25.343 5.415 1.547.640 1.514.598

Investeringen gebouwen 7.939 18.246

Inventaris 33.239 41.250

2.744.756 2.797.988 Voorziening groot onderhoud 37.780 67.752

Vorderingen Langlopende schuld

Hypotheek aflossingsvrij 650.000 650.000

Overige vorderingen 4 Hypotheek af te lossen 146.250 178.750

Debiteuren 11.411 1.218 Hypotheek Newtonstraat 480.000 520.000

11.411 1.222

1.276.250 1.348.750

Liquide Middelen Kortlopende schulden

Spaarrekeningen 80.142 150.139 Aflossing hypotheken 2021 72.500 72.500

Bank r/c 125.508 77.482 Crediteuren 11.680 1.850

Kas 3.743 9.818 Omzetbelasting 19.710 29.153

209.393 237.439 103.890 105.549

 

Totaal debet              € 2.965.560              € 3.036.649 Totaal credit             € 2.965.560             € 3.036.649

Balans per 31 december 2020

Stichting Pelgrimshoeve Zoetermeer

Credit

2020 2019 2020 2019

Debet
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De continuïteitsreserve is bedoeld om zeker te stellen dat de Pelgrimshoeve in geval van een calamiteit 
waardoor inkomsten wegvallen, ook aan haar verplichtingen kan voldoen.  

In 2020 zijn de liquide middelen als gevolg van de sterk verminderde omzet, ten opzichte van 2019 met een 
bedrag van € 28.046 afgenomen. Dankzij een voorzichtig (financieel) beleid was het niet noodzakelijk om 
de continuïteitsreserve aan te spreken. 

 

Voorziening groot onderhoud 

Uit de voorziening groot onderhoud is in 2020 de renovatie van de entree van gebouw 2 betaald.  

Kortlopende schulden  

Aflossing hypotheken 2021 

Het in 2021 af te lossen bedrag op de beide hypotheken is onder de kortlopende schulden opgenomen. 

Resultaat 2020 

Door de onzekere situatie in 2020 als gevolg van het rondwarende coronavirus waardoor de winkel in 
eerste instantie werd gesloten en later beperkt openging, heeft het bestuur een voorzichtig financieel 
beleid gevoerd en minder aan goede doelen kunnen schenken. Uiteindelijk werd het boekjaar met een 
positief resultaat afgesloten. Het resultaat boekjaar 2020 ad € 33.042 is toegevoegd aan de reserves. 

2.4 Begroting 2021 

In tijden van onzekerheid over de inkomsten is het geen doen om een begroting op te stellen. Zo is er op 
het moment van schrijven nog geen uitzicht op een tijdstip waarop de winkel weer open mag. We zullen 
daarom net als het afgelopen jaar werken met een liquiditeitsbegroting. In deze begroting worden zowel de 
uitgaven als ontvangsten vooruit geschat met de bedoeling (ver) vooruit te bepalen of we aan onze 
betalingsverplichtingen kunnen blijven voldoen en er zo nodig in bij te sturen. 

2.5 Beleggingsbeleid 

Onze gelden worden aangehouden op een spaarrekening bij onze bankrelaties. 

2.6 Beoordeling jaarrekening 

Vanaf 2014 is de boekhouding opgedragen aan een extern bureau. Dit bureau ‘Van Zutphen Van Gelder & 
Jongejan, fiscale en financiële dienstverleners’ te Den Haag heeft verslag uitgebracht over het door het 
bestuur gevoerde financiële beleid. 

2.7 Medewerkersbeleid 

Naast de investerings-, huisvestings- en winkelkosten zijn er medewerkerskosten.  

Deze laatste bevatten alleen de werkelijk gemaakte kosten zoals reiskosten die op basis van een declaratie 
worden vergoed. Een andere component van de medewerkerskosten zijn de sociale kosten zoals een uitje, 
jubilea en eindejaarsattentie. In het jaar 2020 hebben er helaas geen uitjes plaats kunnen vinden. Wel heeft 
het bestuur, daar waar mogelijk, een dank-je-wel-presentje gegeven. 

Omdat geen van onze medewerkers loon ontvangt en het netto resultaat nagenoeg volledig is aan te 
merken als niet uitbetaalde loonkosten, verdienen zij -onze medewerkers- het alleenrecht om voorstellen 
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te doen voor een gift aan een goed doel. In het verslagjaar 2020 is er op deze wijze aan goede doelen een 
veel lagere bijdrage toegekend dan begroot was. Dit is het gevolg van corona. 

De activiteiten van de Stichting worden volledig gedragen door de vrijwillige medewerkers. Eens per jaar 
belegt het bestuur een vergadering voor alle medewerkers waarin verslag wordt gedaan van het gevoerde 
en te voeren beleid. In het verslagjaar 2020 hebben alle medewerkers de financiële stukken en het 
bestuursverslag 2019 thuisgestuurd gekregen. De vergadering moest noodgedwongen afgelast worden in 
verband met corona. 

De medewerkers ontvangen evenals de bestuursleden geen loon.  

Het bestuur ziet het als haar taak het werk van de medewerkers optimaal te ondersteunen. Zij doet dit in 
de eerste plaats door het initiëren en onderhouden van een organisatorische structuur waarin de 
medewerker kan functioneren. Verder draagt het bestuur zorg voor de veiligheid en Arbo omstandigheden. 

Om een goede balans te hebben en te houden tussen inspanning en waardering zal geen gelegenheid 
worden overgeslagen om die waardering te uiten. Een aantal posten onder de rubriek medewerkerskosten 
moet bezien worden tegen deze achtergrond. 

2.8 Medewerkers mutaties 

Aantal medewerkers per 31 december 
Jaar 2020 2019 2018 2017 2016 

Aantal medewerkers 228 258 259 276 274 
Gemiddelde leeftijd 68,1 67,2 67,5 66,3 65,5 

2.9 Communicatiebeleid met belanghebbenden 

De eerst belanghebbenden zijn degenen die ‘om niet’ goederen ter beschikking stellen. Deze gevers 
motiveren hun “gift” vaak met dat zij belang hechten aan het goede doel. Het is dan bijna vanzelfsprekend 
dat de gevers hierover worden geïnformeerd. Jaarlijks brengen wij hiervoor een boekje uit waarin alle 
gesteunde goede doelen zijn opgenomen en dat vrij beschikbaar is bij onze infobalies. Deze gegevens zijn 
ook online te raadplegen via onze website: www.pelgrimshoeve.nl.  

De aard en werking van de stichting heeft een overlap met het diaconale werk van kerken. 

Verder is de plaatselijke overheid een grote belanghebbende omdat de Pelgrimshoeve in haar functie als 
kringloopbedrijf in Zoetermeer een substantiële bijdrage levert aan de vermindering van de afvalberg. 

 

3 INFORMATIE OVER HET BESTUUR 

3.1 Taak en werkwijze bestuur 

De taak van het bestuur is zorg te dragen voor de algemene gang van zaken. Deze bestaat uit de zorg voor 
de financiën, de organisatie, de veiligheid en het welzijn van de medewerkers almede het beheer van de 
gebouwen. Een tweetal bestuursleden voert samen met de coördinatoren van de afdelingen (staf) de 
dagelijkse directie. 

Het bestuur heeft in het verslagjaar negenmaal vergaderd, hetzij fysiek hetzij digitaal. 

Algemeen overleg met de medewerkers vindt plaats tijdens de jaarlijkse vergadering in maart waarin 
verslag gedaan wordt van het gevoerde en te voeren beleid.  

De staf vergadert in principe maandelijks om de dagelijkse gang van zaken te coördineren. Viermaal per 
jaar vergadert de staf samen met het bestuur over de meer algemene gang van zaken. 

Het werk van het bestuur wordt ondersteund door een goede doelen- en een evenementencommissie. 
Jaarlijks heeft het bestuur met deze commissies formeel overleg en verder zoveel als wenselijk is. In beide 
commissies heeft een bestuurslid zitting. 
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Eind 2019 is voor het keurmerk een initiële toets aangevraagd. Deze heeft in verband met corona nog niet 
plaatsgevonden. Het bestuur hoopt dat deze toets in 2021 wel doorgang kan vinden. Er is nog geen nieuwe 
datum vastgesteld. 
De keurmerkcommissie zal zich nu gaan richten op het onderhouden van regelingen. Hier richt zij zich ook 
op het terrein van de BHV. 

In 2020 zijn tien hoevekranten uitgegeven waarin onder andere over de zaken uit het bestuur wordt 
gerapporteerd. Er komen steeds meer bijdragen van de medewerkers die een meerwaarde geven aan de 
Hoevekrant. Ook zijn er, als dit wenselijk en nodig was, in dit coronajaar briefings gemaakt om de 
medewerkers die niet naar de Pelgrimshoeve konden of wilden komen op de hoogte te houden van het wel 
en wee. 

3.2 Bezoldigingsbeleid 

De bestuursleden en alle andere genoemde leden van de staf en de commissies doen hun werk 
onbezoldigd.  

3.3 Wijze van benoemen bestuursleden 

De bestuursleden worden door het bestuur benoemd, bij voorkeur uit de aan de stichting verbonden 
medewerkers.  

 

4 TOEKOMSTPARAGRAAF 

4.1 Corona heeft ons geschaad  

De winkel is het hart van de Pelgrimshoeve. Hier worden de omzetten behaald die bepalend zijn voor de 
mate waarin we onze doelstellingen kunnen verwezenlijken. 

Onze inkomsten waren in het verslagjaar onder de maat en hadden daarom ook gevolg voor onze statutaire 
doelstelling: het geven aan goede doelen.  

 

 

Bovenstaande grafiek geeft een duidelijk beeld van de daling van onze winkelverkopen 

De andere twee doelstellingen, mens en milieu, hebben ook geleden onder de coronamaatregelen. 
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Zo hebben onze vrijwilligers geleden onder het wegvallen van hun werk. Voor een deel is dat opgevangen 
door het aanpakken van achterstallig werk zoals opruimen en schoonmaken. Ook is onze werkvoorraad van 
nog te sorteren goederen aangepakt. Als voorbeeld hiervan is te noemen de 1500 verhuisdozen met daarin 
nog te sorteren ‘klein spul’.  

Dankzij de vele vrijwilligers die bij ons een plek hebben gevonden wordt jaarlijks een hoeveelheid werk 
verzet van ca 40 fulltime banen. Hoewel de individuele motivering uiteenloopt is als belangrijkste punt toch 
wel te noemen het ‘samenwerken’. Dat geeft mensen een geluksgevoel dat niet in geld is uit te drukken. 
Het is het meer dan waard om dit in stand te houden. 

Ook het milieu is geschaad als gevolg van een kleinere omvang aan goederen die is onttrokken aan de 
afvalstroom. We hebben met pijn in het hart kennis genomen van de overstelpende stroom goederen die 
naar de stort is afgevoerd. Veel daarvan had nog een kans kunnen krijgen op een tweede leven via de 
kringloop.  
We hopen in 2021 weer iets goed te maken van wat we in 2020 zijn kwijtgeraakt. 

4.2 We moeten van het gas af 

Al in 2019 hebben we een aanvang gemaakt met het isoleren van de buitenschil van het winkelgebouw. Als 
eerste hebben we in 2019 delen op de begane grond aangepakt.  

Nu in 2020 de winkel op last van de overheid na 15 maart 13 weken was gesloten hebben we vrijwel direct 
het plan opgevat om de isolatiewerkzaamheden weer op te pakken. Met veel meer gemak konden we nu 
bij de raampartijen en het vrijmaken en later weer inruimen van de winkeltjes kon in alle rust plaatsvinden.  
Tijdens de eerste lockdown is de winkeletage aan de achterzijde geheel geïsoleerd. De tweede lockdown in 
december is ook weer aangegrepen om verder te gaan aan de voorzijde op de winkeletage. Straks zal ca 
200 m2 glas zijn geïsoleerd. 

De mensen van het winkelstraatje hebben de bouwploeg ruim baan gegeven. Links is de raamkant die wordt geïsoleerd en 

bekleed. Ook worden de planken en wanden in een mooie grijstint geverfd. 

Waardering voor de bouwploeg maar zeker ook de medewerkers van de winkeltjes voor de wijze waarop ze 
ruim baan hebben gegeven voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Algemeen is men van mening dat 
straks niet alleen de raampartijen zijn geïsoleerd maar ook het aanzien van de winkeltjes is verbeterd. 

In 2021 gaan zullen we de werkzaamheden vervolgen.  
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4.3 Plan nodig voor na corona 

Na een jaar waar we op bijna alle punten ons hebben moeten aanpassen hebben we een plan nodig hoe we 
ons gaan herpakken na corona. Terugkeren naar een organisatie met beperkte openingstijden en de 
bijbehorende piekdrukte en hectiek lijkt niet waarschijnlijk. De rust en structuur die de huidige 
organisatievorm ons geeft, is er een van een langere adem. We zijn bij het ouder worden ook wel toe aan 
meer rust en ondersteuning. Daar moeten we dan ook op gaan inzetten. 

In dat kader -van ondersteuning- zal in 2021 een eerste betaalde kracht worden aangetrokken die op het 
gebied van de logistiek ons gaat ondersteunen. Deze man wordt voor 38 uur aangenomen en kan ons door 
de hele week heen helpen de zaak op orde te houden en daarmee de algemeen coördinatoren ontlasten. 

Het steeds weer reageren op de vraag en aanbod van gebruikte goederen heeft de Pelgrimshoeve ver 
gebracht. Het is bewonderingswaardig hoe snel we ons hebben aangepast en een spreiding van winkel en 
werken hebben gerealiseerd om daar de handhaving van de anderhalve meter mogelijk te maken.  

Het is verwonderlijk dat we er financieel nagenoeg zonder kleerscheuren vanaf zijn gekomen. Het zegt iets 
over de veerkracht van de organisatie en de daarin werkende mensen. 

De herstart van de winkel na 13 weken dicht was in juni even wennen. Met maximaal 100 klanten 
gelijktijdig over de vloer leerde ons dat we met veel minder mensen de winkel kunnen beheren. Het is de 
uitdaging in het nieuwe jaar om te bezien hoe we dit kunnen vasthouden.  

Het is voor 2021 nodig om de financiële situatie zodanig te verbeteren dat het geven aan goede doelen 
weer mogelijk wordt. Hoe we dat doen is punt van onderzoek. De les die we geleerd hebben is dat we de 
drukte in de winkel in de hand moeten houden. Dat werkt beter voor klant en medewerker. 

Daarom: 

• willen we de huidige rust en structuur ook na corona behouden, 

• moeten we de uitbreiding van onze verdiencapaciteit zoeken in meer open  

• moeten we nagaan of dat te bemensen is. 

In het Bestuursverslag van 2019 ging het nog over het beheersen van het teveel aan binnenkomende 
goederen en de te grote drukte. Dat hebben we inmiddels dankzij corona geleerd en moeten we dit jaar 
verder uitbouwen. 

4.4 Bestuurlijke aanpassing nodig. 

Voor een slagvaardig besturen van de organisatie is in het verleden al bij herhaling gepleit voor een 
scheiding tussen bestuur en dagelijkse leiding. Door allerlei oorzaken is daar nog niet echt iets van 
gekomen. Mogelijk waren we er ook nog niet aan toe. Met alle aanpassingen die nu voor de deur staan is 
het onvermijdelijk dat ook de bestuurlijke organisatie wordt aangepast. 

------------------------ 
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