
Officiële naam:      Stichting Derde Hands 

       Opgericht: 25 april 1990 

Postadres:      7328 NS, 412 

       mail@derdehands.com 

Vestigingsadres:  Imkersplaats 38, 7328 CJ Apeldoorn. 

Kamer van Koophandel, handelsreg.nr.:   41040817 

RSIN nummer (ANBI):     8161.31.223 

Bankgironummer     NL18 INGB 000 400 3371 

Doelstelling en bestaansreden:  

Kleinschalige, materiële hulp bieden met name aan ontwikkelingslanden, ongeacht geloof of politieke 
overtuiging. Hulp op het gebied van de gezondheids- en welzijnszorg, opleiding , alles in de ruimste 
zin van het woord. De goederen worden meest verworven vanuit particuliere kring, danwel bedrijven 
die afgeschreven goederen afstaan.  

De overtollig geworden gebruiksgoederen worden overgedragen aan organisaties die het transport en 
de verdeling verder verzorgen en bekostigen. 
 
Donaties worden voornamelijk aangewend voor  aankoop van kleine schoolmaterialen en 
naaimachines/onderdelen. 
 
Bestuurssamenstelling:  Het bestuur wordt gevormd door 5 personen 

Bestuurdersnamen: mw. J. van Gent-van der Meulen, voorzitter 

 F. van Voorneburg, penningmeester 

 mw. M.H. Turner-Christiaanse, secretaris 

  W.A. Pohlmann, bestuurslid 

 D.W. Weltevreden, bestuurslid 

Bestuursbevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders 

 De leden van het bestuur genieten geen 
beloning voor hun werkzaamheden.  

Actueel verslag van activiteiten Op onze website vindt u onze kwartaalbrieven 
van 2018 en eerdere jaargangen. 

Inzicht in de financiën: Op onze website vindt u de gegevens over 
2017. 
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Hieronder vindt u onze werkwijze en waar wij beleidsmatig naar toe willen. 

De   inname van uw overtollige, doch nog goed bruikbare  goederen vindt iedere maandagmiddag 

(tussen 2 en 4 uur) en iedere woensdagochtend (tussen 10 en 12 uur) plaats, behalve in juli en 
augustus.  Kleding, schoenen, huishoud/bed/bad-textiel en gebruiksvoorwerpen genieten de voorkeur, 
maar ook medische hulpmiddelen,educatieve middelen, naaimachines en gereedschappen zijn 
welkom. Zowel particulieren als bedrijven en instellingen kunnen hun overtollige goederen bij ons 
aanbieden in Apeldoorn.  
 

Eerst wordt,  soms samen met de gever, besproken en bekeken of het bruikbare goederen zijn, 

daarna wordt door vrijwilligers gesorteerd. Het aantal vrijwilligers bedraagt 15 personen. 
 

Rolcontainers worden volgeladen met aangevraagde goederen. Daarna worden de aanvragers 

verzocht hun goederen af te halen. Behalve een contactpersoon die woonachtig is in Nederland wordt 
ook vereist dat de aanvrager zelf zorgt voor verdere afhandeling, d.w.z. transport naar de uiteindelijke 
plaats van bestemming en de bekostiging daarvan. 

Donaties zijn zeer welkom. Kijkt u ook eens bij A, hieronder. We besteden niet onze meeste 

aandacht aan het verwerven van deze financiële ondersteuning omdat we in eerste instantie 
kleinschalige materiële hulp verschaffen aan projecten in ontwikkelingslanden. Door donaties aan te 
wenden voor de aankoop van klein schoolmateriaal, dragen we bij aan betere levensomstandigheden, 
daar waar kinderen en jong volwassenen een steuntje in de rug nodig hebben. Schriften en 
schrijfgerei zijn betrekkelijk duur, maar vinden gretig aftrek bij praktisch iedere aanvraag. 
Naaimachines kunnen we doorgeven dankzij uw giften. Elke ontvangen tweedehands machine wordt 
nagekeken, gerepareerd en van naai-accessoires voorzien. 
 

E conomisch gezien werken wij met gesloten beurzen, aanvragers krijgen de goederen gratis, met 

collega-organisaties vindt soms ruilhandel plaats. De goederen die we niet kunnen gebruiken voor 
onze doeleinden, worden tijdens kofferbakverkopen of andere markten verkocht. Als er daarna nog 
spullen over zijn, worden ze naar de kringloop gebracht; we willen economisch met ons aller milieu 
omgaan. De betrekkelijk kleine opbrengsten uit de genoemde verkoopactiviteiten worden eveneens 
aangewend voor de aankoop van klein schoolmateriaal en tweedehands naaimachines. 

Heel belangrijk is de persoonlijke kennismaking met de aanvragers. We willen graag weten wie 

zij zijn, wie zij vertegenwoordigen, het hoe en het waarom. Dat werkt verhelderend en gemakkelijker 
voor iedereen en de lijnen worden zo kort mogelijk gehouden, zodat er veel contact over en weer is. 

Algemeen Nut Beogende Instelling zijn wij onder RSIN nummer 8161.31.223. Bedragen die u 

overmaakt naar ons bankgironummer NL18 INGB 000 400 3371 en die als gift of schenking gelden, 
zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar bij de belastingdienst. Zie voor meer belangrijke 
informatie www.belastingdienst.nl 

A² Algemene Verordening Gegevensbescherming: Ook Stichting Derde Hands ontkomt niet 

aan de nieuwe privacywet, zodat wij u hierna informeren hoe we met uw naam en adresgegevens 
omgaan. 

Indien u uw e-mail gegevens bij ons bekend heeft gemaakt dan staan die bij het secretariaat in het 
email-bestand van de stichting. Te weten in de prive PC van de secretaris. 

Deze gegevens zullen worden gebruikt voor noodzakelijke correspondentie die u van de stichting 
krijgt i.v.m. toe- en aflevering van gratis tweedehands goederen. Zij zijn alleen in te zien door de 
secretaris en de websitemaster.  

http://www.belastingdienst.nl/


E-mailberichten bedoeld voor meerdere belangstellenden worden gericht aan de persoon die hem 
verstuurt, met een kopie in BCC aan allen, zodat uw emailadres niet zichtbaar is.  

Ontvangen giften staan bij de bank geboekt met naam en bedrag en zijn alleen in te zien door de 
penningmeester, secretaris en voorzitter. Dit kan veroorzaken dat een bedankbrief achterwege is 
gebleven, omdat uw gegevens dan niet in voldoende mate aanwezig waren. 

Nieuwe millenniumdoelstellingen, “post- 2015” zagen het licht , de Verenigde Naties bogen zich 

weer over dit onderwerp en duurzaamheid krijgt veel aandacht. Derde Hands, aan de andere kant van 
dit wijde spectrum is al behoorlijk ervaren in het voorkomen dat goederen vroegtijdig op de afvalhoop 
belanden en de hoeveelheid mensen die aan die goederen een tweede leven geeft is onmeetbaar! 
We gaan door op diezelfde weg! 

Derde Hands zal dus tweedehands goederen blijven inzamelen en laten verspreiden naar haar 

doelgroepen. Wereldwijd, doch kleinschalig. Ons werk moet blijven passen binnen het kader van onze 
eigen mogelijkheden qua menskracht, locatie en financiën. Onze potentiële aanvragers vinden we 
o.m. via het platform van Stichting Mondial, een Apeldoornse organisatie waar een dertigtal 
Apeldoornse stichtingen actief zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Bescheiden PR 
kosten kunnen wij maken dankzij Mondial als subsidieverschaffer. Aanvragers raken verder met ons 
bekend via internet met o.a. onze website, facebook en ook via mond-tot-mond reclame en 
persberichten. Gemiddeld ontvangen we honderd keer per jaar een aanvraag voor grotere danwel 
kleinere hoeveelheden gebruiksgoederen. Bakwagens, transportbussen, boedelbakken, aanhangers 
en personenauto’s worden regelmatig tot aan de nok toe gevuld. 

Samen met gevers, aanvragers, donateurs, blijven we streven naar meer levensgeluk voor heel 

veel mensen die ondersteuning via ons krijgen in landen zoals Aruba, Algerije, Armenië, Brazilië, 
Bulgarije, Cambodja, Chili, Congo, Cuba, Curaçao, Dominicaanse Republiek, Gambia, Ghana, 
Guinee- Bissau, Hongarije, Kameroen, Kenia, Mauretanië, Mozambique, Namibië, Nigeria, Oeganda, 
Oekraïne, Polen, Georgië, Roemenië,  Tsjaad, Togo, Filipijnen, Senegal, Sri Lanka,  Suriname,  
Zambia,  Zimbabwe, Zuid Afrika,  Zuid Soedan.    
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