
Bestuurlijk jaarverslag 2021 stichting het Boelhuys, Den Helder  
 
Inleiding  
Stichting Het Boelhuys is opgericht met als doel via de verkoop van tweedehands goederen 
fondsen te werven voor organisaties die zich in Den Helder en omstreken inzetten voor de 
hulpverlening van mensen die geholpen zijn met kortdurende ondersteuning. Met één van 
deze stichtingen is een nauw contact en zijn financiële afspraken gemaakt. 
 
Bestuursverslag 
In dit verslag geeft het bestuur van stichting Het Boelhuys weer waaraan in het jaar 2021 
gewerkt is en hoe daaraan gewerkt is. 
 
Informatie over doelstelling, missie en visie 
De doelstelling van de stichting Het Boelhuys (hierna de Stichting) is: 
• het uitoefenen van één of meerdere kringloopwinkels door inname en verkoop van 
huisraad, kleding en sieraden 
• het creëren van stageplaatsen voor het praktijkonderwijs en andere vormen van 
voortgezet onderwijs alsmede het aanbieden van re-integratieplaatsen en alles wat daarmee 
verband houdt in de ruimste zin van het woord.  
Dit doet zij om daarmee de Stichting Present Den Helder financieel en anderszins te 
ondersteunen.  
De drijfveer met betrekking tot deze doelstelling is mensen te motiveren om, in navolging van 
Christus en zijn oproep om te delen en de naaste te dienen, goederen, tijd, middelen en/of 
geld beschikbaar te stellen. 
 
Informatie over belangrijkste risico’s en onzekerheden 
De stichting is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en heeft zelf geen personeel in dienst. 
Dat maakt de organisatie kwetsbaar. Voor de uitvoering van coördinerend werk wordt een 
beroep gedaan op de betaalde krachten van de stichting Present Den Helder/Texel. 
De opbrengsten van de verkoop van goederen is niet dusdanig dat de stichting gemakkelijk 
een marktconforme huur kan opbrengen. Met name onze locatie in de binnenstad, waar we 
erg blij mee zijn, kunnen we dankzij de goodwill van de verhuurder gebruiken, maar het 
huurcontract kunnen we slechts voor korte huurperioden afsluiten. 
Over de aanvoer van goederen voor de verkoop hoeven we ons geen zorgen te maken. Er is 
nog voldoende voorraad. 
 
Informatie over doelrealisatie 
Met onze activiteiten willen we bereiken dat organisaties in Den Helder voorzien worden van 
financiële middelen om hun activiteiten ten behoeve van mensen die ondersteuning of 
bemoediging nodig hebben te doen. Met het bestuur van Present Den Helder/Texel is de 
afspraak gemaakt dit jaar € ----. Dit is gerealiseerd. 
 
Om tot dit resultaat te komen is de inzet van vele vrijwilligers nodig geweest. Het grootste 
deel van de opbrengst komt uit verkoop van goederen in de beide winkels. Daar komt de 
opbrengst uit de maandelijkse rommelmarkt bij. Ook worden waardevolle goederen verkocht 
via online-veilingen en Boekwinkeltjes. 
 
De stichting houdt een reserve aan voor onderhoud en vervanging van onder andere.de 
gebruikte bestelwagens. De grootte van de reservering is in onze begroting terug te vinden. 
 
Informatie over het bestuur 
In 2021 bestond het bestuur uit: 

- Leendert van Dam, voorzitter 
- Henk Vos, secretaris 
- Sander Schenk, penningmeester 



- Herman Dubbeldam, algemeen bestuurslid 
De bestuursleden ontvangen geen van allen een vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 
De dagelijkse leiding was in handen van: 
- Anneke Bais, coördinator Present Den Helder/Texel 
- Herman Dubbeldam, coördinator Present Den Helder/Texel 

 
Communicatie met belanghebbenden 
Met de vrijwilligers vindt op regelmatige basis werkoverleg plaats. 
 
Met het bestuur van Present is er twee keer per jaar een gezamenlijke vergadering om af te 
stemmen over onder andere de inzet van de werknemers van Present. 
 
Toekomstplannen 
Op bestuurlijk niveau zal in 2022 het één en ander veranderen. Henk Vos zal aftreden als 
secretaris en Leendert van Dam zal die functie van hem per 1 april overnemen. 
Herman Dubbbeldam zal vanaf 1 april 2022 geen deel meer uitmaken van het bestuur van 
het Boelhuys. 
Per 1 april 2022 is dus de post van voorzitter van het bestuur vacant. 
 
Er wordt gewerkt aan de opzet van dagbesteding aan te bieden in het kader van 
werkzaamheden binnen het Boelhuys. 
 
In het voorjaar van 2022 zal het Boelhuys (en daarmee ook de kantoorruimte van Present) 
aan de Bijlweg verhuizen naar een andere ruimte in hetzelfde bedrijvenpand. Daarover zijn 
in de loop van 2021 voorbereidende gesprekken gevoerd. 
 
Ten slotte 
Ook het jaar 2021 was voor een groot deel getekend door de Corona-pandemie en de 
maatregelen in dat kader. Dat heeft veel van onze vrijwilligers gevraagd. 
We zijn daarom dankbaar dat we desondanks onze doelstelling hebben weten te realsieren. 
We weten ons gezegend en zijn onze vrijwilligers dankbaar voor hun niet aflatende inzet. 
 
Voor het verslag, 
Leendert van Dam 
 
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 maart 2022. 

 
 

 



 


