OP WEG NAAR 2030
Wat willen wij ook de komende 10 jaren:
Geld verwerven ter ondersteuning van projecten met hulp van zo’n 100 vrijwilligers. De onafhankelijk van
het bestuur opererende projectcommissie zorgt voor een verantwoorde besteding; de projectcommissie
evalueert ten minste eenmaal jaarlijks met het bestuur. Voor de behapbaarheid overschrijden we niet het
aantal van 50 projectaanvragen. In 2019 is een slotdocument door het P.C. opgesteld. Dit is een goede basis
voor de komende jaren.
Hoe komen we aan financiën ?
* Winkelverkoop en goederenverkoop via marktplaats
* Donaties
* Verkoop ijzer/koper e.d., kleding
* Jaarlijkse rommelmarkt en andere activiteiten als koopzondagen, leeghalen van woningen.
Wat willen we in de komende jaren?
Consolideren van de situatie voor de Corona-tijd. We weten nu wat we doen en wat we hebben: voldoende
vrijwilligers/medewerkers om e.e.a. te kunnen behappen; we hebben geen behoefte om groter te worden;
de jaarkalender staat vast, evenals onze activiteiten en die zijn duidelijk.
Omdat we afhankelijk zijn van vrijwilligers is het ieder jaar weer verstandig te bekijken of we genoeg
mensen hebben voor onze activiteiten, maar bij voldoende hulp kunnen we:
* Initiëren van nieuwe activiteiten naast de bestaande bezigheden
* De winkelopeningstijden verruimen; Onderzoeken of een (extra) vestiging in Someren haalbaar is;
* Ontwikkelen nieuwe manieren om geld te ontvangen, te denken valt aan jaarlijks “Een Aarde dag”
zoals bij het 40-jarig bestaan of een themafeest waarbij een project in het middelpunt staat of
happening i.s.m. andere Astense of regionale clubs/verenigingen;
* Vrachtauto vervangen;
* Jaarlijks bestuurstaken vastleggen en daaraan invulling geven;
* Controle houden op de organisatie m.b.t. financiën;
* Mogelijkheden onderzoeken om goederen/apparaten op te knappen/recyclen;
* Kritisch zijn op het aanbod van goederen en afvalverwerking.
Wat hebben we nodig in de toekomst?
* Enthousiaste vrijwilligers, die in stand kunnen houden wat we hebben; bij voldoende hulp, de
winkeltijden verruimen. Een Aarde ook onder de aandacht brengen van de jeugd, middels
maatschappelijke stage/ NL-Doet/ vrijwilligersbank ONIS/ Varendonck-kerstproject / enz.
* Zorgen dat de winkelverkoop niet terugloopt. Opgeruimde, overzichtelijke winkelhuisvesting
handhaven.
* Andere winkelhuisvesting met voldoende parkeergelegenheid en vloeroppervlak. In 2024 loopt het
huidige huurcontract af. Vanaf 2022 gaat het bestuur actief op zoek naar een groter winkelpand. Het
bestuur zoekt een kooppand, waarvoor vanaf 2019 al geld wordt gereserveerd. We streven in 2022 €
200.00,00 aan eigen middelen voor koop te kunnen aanwenden.
* Grotere naamsbekendheid in de regio m.n. in Someren en Deurne. Met grote regelmaat adverteren
we in het Contact, Weekblad van Deurne, KBO-blad Someren.

