
Formulier publicatieplicht
ANBI Algemeen

Algemene gegevens instelling
Naam STICHTING TERRE DES HOMMES 

NEDERLAND
STICHTING TERRE DES HOMMES WINKELS STICHTING INZAMELING GOEDEREN TEN 

BATE VAN TERRE DES HOMMES BREDA
STICHTING TERRE DES HOMMES 
OOSTERHOUT EN OMSTREKEN

STICHTING TERRE DES HOMMES 
MIDDELBURG

STICHTING INZAMELING GOEDEREN TEN 
BATE VAN TERRE DES HOMMES LEIDEN

Interne naam Terre des Hommes Nederland Stichting Winkels BREDA OOSTERHOUT NB MIDDELBURG LEIDEN

Nummer Kamer van Koophandel 41149287 78531098 41146444 20094817 41114870 41168034

RSIN * 2872018 861438589 8329928 801691977 802236455 803832461

Contactgegevens
Adres Zoutmanstraat 42-44 Zoutmanstraat 42-44 Hooghout 54, 4817 EC Breda Tempelierstraat 26, 4902 XJ Oosterhout Achter de Houttuinen 48, 4331 NJ Middelburg Burgsteeg 10, 2312 JR Leiden

Telefoonnummer

E-mailadres info@tdh.nl winkelsupport@tdh.nl winkel.breda@tdh.nl winkel.oosterhout@tdh.nl winkel.middelburg@tdh.nl winkel.leiden@tdh.nl

Website *

Aantal medewerkers *

Aantal vrijwilligers *

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter L. Zijlstra L. Zijlstra C. van Gils J. Corten J. SChoonwater-Brinks

Secretaris -- -- R. Esselink W. Stegerhoek W. Tak I. Duurkoop

Penningmeester -- -- R. Esselink P. Boudewijns V. Matthijsse R. van der Meer

Algemeen bestuurslid -- -- M. Waijers T. Velu H. Strietman

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid -- --

Doelstelling
Statutaire doelstelling van de instelling. De stichting heeft tot doel steun te bieden aan het 

hulpbehoevende kind, en zijn/haar omgeving - 
zulks in de ruimste zin des woords -, waar ook ter 
wereld, zonder onderscheid van ras, geslacht, 
geloof en politieke gezindheid.

De stichting heeft als doel:
- het doen van bijdragen aan de Stichting Terre 
des Hommes Nederland, gevestigd te 's-
Gravenhage, hierna te noemen "Terre des 
Hommes";
- het werven van fondsen voor Terre des 
Hommes;
- het verrichten van promotionele activiteiten voor 
en het bevorderen van de naamsbekendheid van 
Terre des Hommes;
- het werven van fondsen voor eigen acties ten 
bate van Terre des Hommes;
en voorts al hetgeen met een of ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord.
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Hoofdlijnen beleidsplan
A Welke werkzaamheden verricht de instelling? Wanneer 

worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

De werkzaamheden bestaan uit het inzamelen 
van goederen en deze vervolgens in de winkel 
verkopen aan derden. Dit vindt plaats gedurende 
de openingstijden van de winkel. De opbrengsten 
uit de verkopen dragen door middel van afdracht 
bij aan de doelstellingen van Terre des Hommes 
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B Hoe krijgt de instelling inkomsten? Inkomsten worden verkregen door de verkoop van 
tweedehands goederen aan derden. Derden 
kunnen ook een gift aan Terre des Hommes 
geven via de instelling.
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C Op welke manier en aan welke doelen worden de 
verkregen inkomsten besteed?

De netto inkomsten worden afgedragen aan de 
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D Url van het beleidsplan URL strategie

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de 
leden van het beleidsbepalend orgaan en voor het 
personeel (bijvoorbeeld CAO of salarisregeling).

Bestuurder/directeur ontvangt salaris evenals de 
personeelsleden

Bestuurder/directeur is zelfde persoon als 
bestuurder/directeur TdH NL; personeelsleden 
worden ingehuurd vanuit TdH NL

bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor 
de bestuurstaak, personeelsleden doen dit op 
vrijwillige basis
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Activiteitenverslag
Noem de activiteiten die zijn uitgevoerd. inrichting processen; opstellen meerjarenplan, 

beleid, vrijwilligersbeleid, waarderingsbeleid, 
onderbrengen van enkele winkels van lokale 
stichtingen binnen de stichting TdH Winkels en 
het ondersteunen van de lokale stichtingen met 
de opheffing van de lokale stichting.

inname en sorteren goederen; inrichting winkel op 
seizoenen of speciale acties; promotionele 
activiteiten winkel en TdH, verkoop ingebrachte 
goederen; aandacht voor de vrijwilligers in 
coronatijd (sluiting winkel); online verkoop 
goederen; werving nieuwe vrijwilligers
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Url van het activiteitenverslag. https://www.terredeshommes.
nl/en/publications/annual-report-2020

Financiële gegevens instelling
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of 
diensten (omzet)

bedragen in Euro bedragen in Euro bedragen in Euro bedragen in Euro bedragen in Euro bedragen in Euro

Bruto-omzet 0 25,627 48,779 63,280 49,727 29,809
Giften 21,758,730 0 4,464 653 784 1,703

Directe kosten -26,245,287 -81,303 -27,656 -33,519 -26,975 -13,920

Netto-baten -4,486,557 -55,676 25,587 30,414 23,536 17,592

Periode waarop dit betrekking heeft: 2020 2020 2020 2020 2020 2020

https://www.datocms-assets.com/22233/1633014353-strategy-2021-2025-v20210421-final-version.pdf
https://www.terredeshommes.nl/en/publications/annual-report-2020
https://www.terredeshommes.nl/en/publications/annual-report-2020
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STICHTING TERRE DES HOMMES VENLO VERENIGING TERRE DES HOMMES WINKEL 
BERGEN OP ZOOM

STICHTING TERRE DES HOMMES DELFT STICHTING INZAMELING GOEDEREN TEN 
BATE VAN TERRE DES HOMMES PIJNACKER

STICHTING TERRE DES HOMMES HENGELO STICHTING TERRE DES HOMMES 
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VENLO BERGEN OP ZOOM DELFT PIJNACKER HENGELO OV ZOETERMEER

12033870 40284099 41147189 41146444 08131894 27278058

804240255 806041997 806127533 806446493 814288364 815523270

Straelseweg 204, 5914 AT Venlo Lievevrouwestraat 3, 4611 JH Bergen op Zoom Nieuwe Langendijk 61 A, 2611 VJ Delft Emmastraat 24, 2641 EE Pijnacker Mozartlaan 17, 7557 DK Hengelo Hannie Schaftrode 144, 2717 HN Zoetermeer

winkel.venlo@tdh.nl hetdruppeltje@gmail.com winkel.delft@tdh.nl winkel.pijnacker@tdh.nl winkel.hengelo.tdh.nl winkel.zoetermeer@tdh.nl

R. Linders F. Almekinders M. Looijen K. Wijsman A. Homans M. van der Meer

M. Bockholts M. van Eekelen M. Looijen A. van der Stel J. Ribberink H. Clarijs

H. Derikx J. van Vugt B. de Kleijn M. van der Toorn H. Meenks W. Goebel

S. Morrenhof L. Wiertz M. Nieuwenhuis- van Schie A. Diederen M. de Waal

E. de Laat P. Weijts C. van der Sluis

De stichting heeft als doel:
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des Hommes Nederland, gevestigd te 's-
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Hommes";
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en het bevorderen van de naamsbekendheid van 
Terre des Hommes;
- het werven van fondsen voor eigen acties ten 
bate van Terre des Hommes;
en voorts al hetgeen met een of ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord.
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coronatijd (sluiting winkel); online verkoop 
goederen; werving nieuwe vrijwilligers

inname en sorteren goederen; inrichting winkel op 
seizoenen of speciale acties; promotionele 
activiteiten winkel en TdH, verkoop ingebrachte 
goederen; aandacht voor de vrijwilligers in 
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25,244 40,869 44,689 77,943 57,812 39,746
7,686 3,847 5,177 625 7,492 13,568

-4,138 -18,836 -20,972 -119,153 -31,853 -38,596

28,792 25,880 28,894 -40,585 33,451 14,718
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Formulier publicatieplicht
ANBI Algemeen

Algemene gegevens instelling
Naam

Interne naam

Nummer Kamer van Koophandel

RSIN *

Contactgegevens
Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website *

Aantal medewerkers *

Aantal vrijwilligers *

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Doelstelling
Statutaire doelstelling van de instelling.

Hoofdlijnen beleidsplan
A Welke werkzaamheden verricht de instelling? Wanneer 

worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

B Hoe krijgt de instelling inkomsten?

C Op welke manier en aan welke doelen worden de 
verkregen inkomsten besteed?

D Url van het beleidsplan

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de 
leden van het beleidsbepalend orgaan en voor het 
personeel (bijvoorbeeld CAO of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten die zijn uitgevoerd. 

Url van het activiteitenverslag.

Financiële gegevens instelling
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of 
diensten (omzet)

Bruto-omzet
Giften

Directe kosten

Netto-baten

Periode waarop dit betrekking heeft:

STICHTING TERRE DES HOMMES HELMOND STICHTING TERRE DES HOMMES EMMEN STICHTING TERRE DES HOMMES 
HEERENVEEN EN OMSTREKEN

ST.TERRE DES HOMMES MAASTRICHT EN 
OM

STICHTING TERRE DES HOMMES 
BARNEVELD EN OMSTREKEN

STICHTING TERRE DES HOMMES DRACHTEN

HELMOND EMMEN HEERENVEEN MAASTRICHT BARNEVELD DRACHTEN

17198395 04086296 01120215 14095771 8175838 01141906

817263809 817931922 818054876 818276289 819449453 820236305

Marktstraat 9, 5701 RM Helmond Nijkampenweg 98, 7815 GR Emmen Gedempte Molenwijk 57, 8442 BH Heerenveen Dorpstraat 18 A, 6227 BN Maastricht Centrum de Ark Kapteijnstraat 20, 3771 CA 
Barneveld

Zuiderbuurt 39, 9203 CT Drachten

winkel.helmond@tdh.nl winkel.emmen@tdh.nl winkel.heerenveen@tdh.nl winkel.maastricht@tdh.nl winkelsupport@tdh.nl winkel.drachten@tdh.nl

T. van Sambeeck M. Beuker P. Deckers (stopt per 01-12-2021) J. Geelen E. Krijger F. Veldhuis-Bouma

J. Janssens A. Sibum P. Wiegmink J. Geelen H. Pol-Mulder D. van Veen

P. Pelzer J. Gerrits J. Hes (per 01-12-2021 N. Driessen) E. Creemers H. van den Broek T. Rispens

A. Happé D. Berends A. Schuitema-van Es (stop per 01-01-2022) J. Pas

De stichting heeft als doel:
- het doen van bijdragen aan de Stichting Terre 
des Hommes Nederland, gevestigd te 's-
Gravenhage, hierna te noemen "Terre des 
Hommes";
- het werven van fondsen voor Terre des 
Hommes;
- het verrichten van promotionele activiteiten voor 
en het bevorderen van de naamsbekendheid van 
Terre des Hommes;
- het werven van fondsen voor eigen acties ten 
bate van Terre des Hommes;
en voorts al hetgeen met een of ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord.
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van goederen en deze vervolgens in de winkel 
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geven via de instelling.
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inname en sorteren goederen; inrichting winkel op 
seizoenen of speciale acties; promotionele 
activiteiten winkel en TdH, verkoop ingebrachte 
goederen; aandacht voor de vrijwilligers in 
coronatijd (sluiting winkel); online verkoop 
goederen; werving nieuwe vrijwilligers
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54,061 25,004 12,901 33,175 13,855 21,649
1,641 1,750 572 500 800 4,721

-29,290 -16,431 -17,579 -23,454 -2,784 -18,947

26,412 10,323 -4,106 10,221 11,871 7,423
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Formulier publicatieplicht
ANBI Algemeen

Algemene gegevens instelling
Naam

Interne naam

Nummer Kamer van Koophandel

RSIN *

Contactgegevens
Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website *

Aantal medewerkers *

Aantal vrijwilligers *

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Doelstelling
Statutaire doelstelling van de instelling.

Hoofdlijnen beleidsplan
A Welke werkzaamheden verricht de instelling? Wanneer 

worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

B Hoe krijgt de instelling inkomsten?

C Op welke manier en aan welke doelen worden de 
verkregen inkomsten besteed?

D Url van het beleidsplan

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de 
leden van het beleidsbepalend orgaan en voor het 
personeel (bijvoorbeeld CAO of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten die zijn uitgevoerd. 

Url van het activiteitenverslag.

Financiële gegevens instelling
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of 
diensten (omzet)

Bruto-omzet
Giften

Directe kosten

Netto-baten

Periode waarop dit betrekking heeft:

STICHTING TERRE DES HOMMES UTRECHT 
EN OMSTREKEN

STICHTING TERRE DES HOMMES DEVENTER 
EN OMSTREKEN

STICHTING TERRE DES HOMMES 
AMSTERDAM EN OMSTREKEN

STICHTING TERRE DES HOMMES 
ROTTERDAM EN OMSTREKEN

STICHTING TERRE DES HOMMES ENSCHEDE 
EN OMSTREKEN

STICHTING TERRE DES HOMMES 
APELDOORN EN OMSTREKEN

UTRECHT DEVENTER AMSTERDAM BARENDRECHT ENSCHEDE APELDOORN

30259297 08217158 52240800 53858050 54002850 55103871

820671393 821886356 850357676 851046514 851111579 851567204

Amsterdamse Straatweg 273 A, 3551 CE Utrecht Zwolseweg  45, 7412 AB Deventer Lambertus Zijlplein 27, 1067 JR Amsterdam Onderlangs 22, 2991 EM Barendrecht Oldenzaalsestraat 93, 7511 DZ Enschede Schubertlaan 24, 7333 CV Apeldoorn

winkel.utrecht@tdh.nl winkel.deventer@tdh.nl winkel.amsterdam@tdh.nl tdhbarendrecht@gmail.com winkel.enschede@tdh.nl winkel.apeldoorn@tdh.nl

T. Haverkort H. Staarink A. Bergman R. Havinga

M. van de Merwe S. Brugman-Gruben K. Steeman A. Bergman J. Eikelenboom

J. Huizenga V. Miedendorp de Bie A. van Heijningen R. de Redelijkheid H. Kits J. Eikelenboom

P. Lankhorst E. Hollander

F. Vermast

De stichting heeft als doel:
- het doen van bijdragen aan de Stichting Terre 
des Hommes Nederland, gevestigd te 's-
Gravenhage, hierna te noemen "Terre des 
Hommes";
- het werven van fondsen voor Terre des 
Hommes;
- het verrichten van promotionele activiteiten voor 
en het bevorderen van de naamsbekendheid van 
Terre des Hommes;
- het werven van fondsen voor eigen acties ten 
bate van Terre des Hommes;
en voorts al hetgeen met een of ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord.
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Stichting Terre des Hommes Nederland, die deze 
besteedt aan haar doelstellingen

De netto inkomsten worden afgedragen aan de 
Stichting Terre des Hommes Nederland, die deze 
besteedt aan haar doelstellingen

De netto inkomsten worden afgedragen aan de 
Stichting Terre des Hommes Nederland, die deze 
besteedt aan haar doelstellingen

De netto inkomsten worden afgedragen aan de 
Stichting Terre des Hommes Nederland, die deze 
besteedt aan haar doelstellingen

De netto inkomsten worden afgedragen aan de 
Stichting Terre des Hommes Nederland, die deze 
besteedt aan haar doelstellingen

De netto inkomsten worden afgedragen aan de 
Stichting Terre des Hommes Nederland, die deze 
besteedt aan haar doelstellingen

bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor 
de bestuurstaak, personeelsleden doen dit op 
vrijwillige basis

bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor 
de bestuurstaak, personeelsleden doen dit op 
vrijwillige basis

bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor 
de bestuurstaak, personeelsleden doen dit op 
vrijwillige basis

bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor 
de bestuurstaak, personeelsleden doen dit op 
vrijwillige basis

bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor 
de bestuurstaak, personeelsleden doen dit op 
vrijwillige basis

bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor 
de bestuurstaak, personeelsleden doen dit op 
vrijwillige basis

inname en sorteren goederen; inrichting winkel op 
seizoenen of speciale acties; promotionele 
activiteiten winkel en TdH, verkoop ingebrachte 
goederen; aandacht voor de vrijwilligers in 
coronatijd (sluiting winkel); online verkoop 
goederen; werving nieuwe vrijwilligers

inname en sorteren goederen; inrichting winkel op 
seizoenen of speciale acties; promotionele 
activiteiten winkel en TdH, verkoop ingebrachte 
goederen; aandacht voor de vrijwilligers in 
coronatijd (sluiting winkel); online verkoop 
goederen; werving nieuwe vrijwilligers

inname en sorteren goederen; inrichting winkel op 
seizoenen of speciale acties; promotionele 
activiteiten winkel en TdH, verkoop ingebrachte 
goederen; aandacht voor de vrijwilligers in 
coronatijd (sluiting winkel); online verkoop 
goederen; werving nieuwe vrijwilligers

inname en sorteren goederen; inrichting winkel op 
seizoenen of speciale acties; promotionele 
activiteiten winkel en TdH, verkoop ingebrachte 
goederen; aandacht voor de vrijwilligers in 
coronatijd (sluiting winkel); online verkoop 
goederen; werving nieuwe vrijwilligers

inname en sorteren goederen; inrichting winkel op 
seizoenen of speciale acties; promotionele 
activiteiten winkel en TdH, verkoop ingebrachte 
goederen; aandacht voor de vrijwilligers in 
coronatijd (sluiting winkel); online verkoop 
goederen; werving nieuwe vrijwilligers

inname en sorteren goederen; inrichting winkel op 
seizoenen of speciale acties; promotionele 
activiteiten winkel en TdH, verkoop ingebrachte 
goederen; aandacht voor de vrijwilligers in 
coronatijd (sluiting winkel); online verkoop 
goederen; werving nieuwe vrijwilligers

bedragen in Euro bedragen in Euro bedragen in Euro bedragen in Euro bedragen in Euro bedragen in Euro

26,841 20,266 38,093 39,961 23,600 40,613
1,605 124 0 2,718 8,653 361

-21,685 -15,472 -22,918 -26,827 -26,454 -20,632

6,761 4,918 15,175 15,852 5,799 20,342

2020 2020 2020 2020 2020 2020



Formulier publicatieplicht
ANBI Algemeen

Algemene gegevens instelling
Naam

Interne naam

Nummer Kamer van Koophandel

RSIN *

Contactgegevens
Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website *

Aantal medewerkers *

Aantal vrijwilligers *

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Doelstelling
Statutaire doelstelling van de instelling.

Hoofdlijnen beleidsplan
A Welke werkzaamheden verricht de instelling? Wanneer 

worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

B Hoe krijgt de instelling inkomsten?

C Op welke manier en aan welke doelen worden de 
verkregen inkomsten besteed?

D Url van het beleidsplan

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de 
leden van het beleidsbepalend orgaan en voor het 
personeel (bijvoorbeeld CAO of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten die zijn uitgevoerd. 

Url van het activiteitenverslag.

Financiële gegevens instelling
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of 
diensten (omzet)

Bruto-omzet
Giften

Directe kosten

Netto-baten

Periode waarop dit betrekking heeft:

STICHTING TERRE DES HOMMES HAARLEM 
EN OMSTREKEN

STICHTING TERRE DES HOMMES ARNHEM 
EN OMSTREKEN

STICHTING TERRE DES HOMMES 'S-
HERTOGENBOSCH EN OMS

STICHTING TERRE DES HOMMES 
AMERSFOORT EN OMSTREKEN

STICHTING TERRE DES HOMMES 
EINDHOVEN EN OMSTREKEN

STICHTING TERRE DES HOMMES 
HAARLEMMERMEER EN OMS

HAARLEM ARNHEM S-HERTOGENBOSCH AMERSFOORT EINDHOVEN HOOFDDORP

55117481 56063555 57346283 57347654 57348758 57959730

851572480 851961526 852541387 852542057 852542495 852810751

Generaal Cronjéstraat 121, 2021 JE Haarlem Hommelseweg 61, 6821 LB Arnhem Vughterstraat 122, 5211 GM Den Bosch Kamp 79, 3811 AP Amersfoort Leenderweg 88, 5615 AB Eindhoven Concourslaan 17, 2132 DH Hoofddorp

winkel.haarlem@tdh.nl winkel.arnhem@tdh.nl tdh.denbosch@gmail.com tdh.amersfoort@gmail.com winkel.eindhoven@tdh.nl winkel.hoofddorp@tdh.nl

P. Frederiks L. Driever E. Marugg-Heinemann H. Gelauff M. Meester F. Huurman

N. de Bruin L. Valkenburg H. Verheijen- van de Loo G. Hemminga S. Wagemaker

A. van der Vliet N. de Kroon H. Dijkstra C. van Eijs P. van der Meulen G. Otter

D. Hofman J. van Dijk S. Koet-Minis J. Luikenaar I. Koster-van der Horst

B. Vonkeman M. Vorstenbosch C. Floor

I. Swart

De stichting heeft als doel:
- het doen van bijdragen aan de Stichting Terre 
des Hommes Nederland, gevestigd te 's-
Gravenhage, hierna te noemen "Terre des 
Hommes";
- het werven van fondsen voor Terre des 
Hommes;
- het verrichten van promotionele activiteiten voor 
en het bevorderen van de naamsbekendheid van 
Terre des Hommes;
- het werven van fondsen voor eigen acties ten 
bate van Terre des Hommes;
en voorts al hetgeen met een of ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord.

De stichting heeft als doel:
- het doen van bijdragen aan de Stichting Terre 
des Hommes Nederland, gevestigd te 's-
Gravenhage, hierna te noemen "Terre des 
Hommes";
- het werven van fondsen voor Terre des 
Hommes;
- het verrichten van promotionele activiteiten voor 
en het bevorderen van de naamsbekendheid van 
Terre des Hommes;
- het werven van fondsen voor eigen acties ten 
bate van Terre des Hommes;
en voorts al hetgeen met een of ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord.

De stichting heeft als doel:
- het doen van bijdragen aan de Stichting Terre 
des Hommes Nederland, gevestigd te 's-
Gravenhage, hierna te noemen "Terre des 
Hommes";
- het werven van fondsen voor Terre des 
Hommes;
- het verrichten van promotionele activiteiten voor 
en het bevorderen van de naamsbekendheid van 
Terre des Hommes;
- het werven van fondsen voor eigen acties ten 
bate van Terre des Hommes;
en voorts al hetgeen met een of ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord.

De stichting heeft als doel:
- het doen van bijdragen aan de Stichting Terre 
des Hommes Nederland, gevestigd te 's-
Gravenhage, hierna te noemen "Terre des 
Hommes";
- het werven van fondsen voor Terre des 
Hommes;
- het verrichten van promotionele activiteiten voor 
en het bevorderen van de naamsbekendheid van 
Terre des Hommes;
- het werven van fondsen voor eigen acties ten 
bate van Terre des Hommes;
en voorts al hetgeen met een of ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord.

De stichting heeft als doel:
- het doen van bijdragen aan de Stichting Terre 
des Hommes Nederland, gevestigd te 's-
Gravenhage, hierna te noemen "Terre des 
Hommes";
- het werven van fondsen voor Terre des 
Hommes;
- het verrichten van promotionele activiteiten voor 
en het bevorderen van de naamsbekendheid van 
Terre des Hommes;
- het werven van fondsen voor eigen acties ten 
bate van Terre des Hommes;
en voorts al hetgeen met een of ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord.

De stichting heeft als doel:
- het doen van bijdragen aan de Stichting Terre 
des Hommes Nederland, gevestigd te 's-
Gravenhage, hierna te noemen "Terre des 
Hommes";
- het werven van fondsen voor Terre des 
Hommes;
- het verrichten van promotionele activiteiten voor 
en het bevorderen van de naamsbekendheid van 
Terre des Hommes;
- het werven van fondsen voor eigen acties ten 
bate van Terre des Hommes;
en voorts al hetgeen met een of ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord.

De werkzaamheden bestaan uit het inzamelen 
van goederen en deze vervolgens in de winkel 
verkopen aan derden. Dit vindt plaats gedurende 
de openingstijden van de winkel. De opbrengsten 
uit de verkopen dragen door middel van afdracht 
bij aan de doelstellingen van Terre des Hommes 
Nederland

De werkzaamheden bestaan uit het inzamelen 
van goederen en deze vervolgens in de winkel 
verkopen aan derden. Dit vindt plaats gedurende 
de openingstijden van de winkel. De opbrengsten 
uit de verkopen dragen door middel van afdracht 
bij aan de doelstellingen van Terre des Hommes 
Nederland

De werkzaamheden bestaan uit het inzamelen 
van goederen en deze vervolgens in de winkels 
verkopen aan derden. Dit vindt plaats gedurende 
de openingstijden van de winkels. De 
opbrengsten uit de verkopen dragen door middel 
van afdracht bij aan de doelstellingen van Terre 
des Hommes Nederland

De werkzaamheden bestaan uit het inzamelen 
van goederen en deze vervolgens in de winkel 
verkopen aan derden. Dit vindt plaats gedurende 
de openingstijden van de winkel. De opbrengsten 
uit de verkopen dragen door middel van afdracht 
bij aan de doelstellingen van Terre des Hommes 
Nederland

De werkzaamheden bestaan uit het inzamelen 
van goederen en deze vervolgens in de winkel 
verkopen aan derden. Dit vindt plaats gedurende 
de openingstijden van de winkel. De opbrengsten 
uit de verkopen dragen door middel van afdracht 
bij aan de doelstellingen van Terre des Hommes 
Nederland

De werkzaamheden bestaan uit het inzamelen 
van goederen en deze vervolgens in de winkel 
verkopen aan derden. Dit vindt plaats gedurende 
de openingstijden van de winkel. De opbrengsten 
uit de verkopen dragen door middel van afdracht 
bij aan de doelstellingen van Terre des Hommes 
Nederland

Inkomsten worden verkregen door de verkoop van 
tweedehands goederen aan derden. Derden 
kunnen ook een gift aan Terre des Hommes 
geven via de instelling.

Inkomsten worden verkregen door de verkoop van 
tweedehands goederen aan derden. Derden 
kunnen ook een gift aan Terre des Hommes 
geven via de instelling.

Inkomsten worden verkregen door de verkoop van 
tweedehands goederen aan derden. Derden 
kunnen ook een gift aan Terre des Hommes 
geven via de instelling.

Inkomsten worden verkregen door de verkoop van 
tweedehands goederen aan derden. Derden 
kunnen ook een gift aan Terre des Hommes 
geven via de instelling.

Inkomsten worden verkregen door de verkoop van 
tweedehands goederen aan derden. Derden 
kunnen ook een gift aan Terre des Hommes 
geven via de instelling.

Inkomsten worden verkregen door de verkoop van 
tweedehands goederen aan derden. Derden 
kunnen ook een gift aan Terre des Hommes 
geven via de instelling.

De netto inkomsten worden afgedragen aan de 
Stichting Terre des Hommes Nederland, die deze 
besteedt aan haar doelstellingen

De netto inkomsten worden afgedragen aan de 
Stichting Terre des Hommes Nederland, die deze 
besteedt aan haar doelstellingen

De netto inkomsten worden afgedragen aan de 
Stichting Terre des Hommes Nederland, die deze 
besteedt aan haar doelstellingen

De netto inkomsten worden afgedragen aan de 
Stichting Terre des Hommes Nederland, die deze 
besteedt aan haar doelstellingen

De netto inkomsten worden afgedragen aan de 
Stichting Terre des Hommes Nederland, die deze 
besteedt aan haar doelstellingen

De netto inkomsten worden afgedragen aan de 
Stichting Terre des Hommes Nederland, die deze 
besteedt aan haar doelstellingen

bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor 
de bestuurstaak, personeelsleden doen dit op 
vrijwillige basis

bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor 
de bestuurstaak, personeelsleden doen dit op 
vrijwillige basis

bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor 
de bestuurstaak, personeelsleden doen dit op 
vrijwillige basis

bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor 
de bestuurstaak, personeelsleden doen dit op 
vrijwillige basis

bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor 
de bestuurstaak, personeelsleden doen dit op 
vrijwillige basis

bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor 
de bestuurstaak, personeelsleden doen dit op 
vrijwillige basis

inname en sorteren goederen; inrichting winkel op 
seizoenen of speciale acties; promotionele 
activiteiten winkel en TdH, verkoop ingebrachte 
goederen; aandacht voor de vrijwilligers in 
coronatijd (sluiting winkel); online verkoop 
goederen; werving nieuwe vrijwilligers

inname en sorteren goederen; inrichting winkel op 
seizoenen of speciale acties; promotionele 
activiteiten winkel en TdH, verkoop ingebrachte 
goederen; aandacht voor de vrijwilligers in 
coronatijd (sluiting winkel); online verkoop 
goederen; werving nieuwe vrijwilligers

inname en sorteren goederen; inrichting winkels 
op seizoenen of speciale acties; promotionele 
activiteiten winkels en TdH, verkoop ingebrachte 
goederen; aandacht voor de vrijwilligers in 
coronatijd (sluiting winkels); online verkoop 
goederen; werving nieuwe vrijwilligers

inname en sorteren goederen; inrichting winkel op 
seizoenen of speciale acties; promotionele 
activiteiten winkel en TdH, verkoop ingebrachte 
goederen; aandacht voor de vrijwilligers in 
coronatijd (sluiting winkel); online verkoop 
goederen; werving nieuwe vrijwilligers

inname en sorteren goederen; inrichting winkel op 
seizoenen of speciale acties; promotionele 
activiteiten winkel en TdH, verkoop ingebrachte 
goederen; aandacht voor de vrijwilligers in 
coronatijd (sluiting winkel); online verkoop 
goederen; werving nieuwe vrijwilligers

inname en sorteren goederen; inrichting winkel op 
seizoenen of speciale acties; promotionele 
activiteiten winkel en TdH, verkoop ingebrachte 
goederen; aandacht voor de vrijwilligers in 
coronatijd (sluiting winkel); online verkoop 
goederen; werving nieuwe vrijwilligers

bedragen in Euro bedragen in Euro bedragen in Euro bedragen in Euro bedragen in Euro bedragen in Euro

36,569 48,118 102,051 63,513 43,128 20,789
261 1,802 1,890 6,081 772 3,810

-17,384 -25,584 -57,792 -29,289 -27,446 -21,721

19,446 24,336 46,149 40,305 16,454 2,878

2020 2020 2020 2020 2020 2020



Formulier publicatieplicht
ANBI Algemeen

Algemene gegevens instelling
Naam

Interne naam

Nummer Kamer van Koophandel

RSIN *

Contactgegevens
Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website *

Aantal medewerkers *

Aantal vrijwilligers *

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Doelstelling
Statutaire doelstelling van de instelling.

Hoofdlijnen beleidsplan
A Welke werkzaamheden verricht de instelling? Wanneer 

worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

B Hoe krijgt de instelling inkomsten?

C Op welke manier en aan welke doelen worden de 
verkregen inkomsten besteed?

D Url van het beleidsplan

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de 
leden van het beleidsbepalend orgaan en voor het 
personeel (bijvoorbeeld CAO of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten die zijn uitgevoerd. 

Url van het activiteitenverslag.

Financiële gegevens instelling
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of 
diensten (omzet)

Bruto-omzet
Giften

Directe kosten

Netto-baten

Periode waarop dit betrekking heeft:

STICHTING TERRE DES HOMMES TILBURG 
EN OMSTREKEN

STICHTING TERRE DES HOMMES ALPHEN 
AAN DEN RIJN EN OMS

STICHTING TERRE DES HOMMES GOUDA EN 
OMSTREKEN

VERENIGING TERRE DES HOMMES 
WALCHEREN /ARNEMUIDEN

VERENIGING TERRE DE HOMMES MIDDEN 
KENNEMERLAND

STICHTING TERRE DES HOMMES 
WAGENINGEN IN LIQUIDATIE

TILBURG ALPHEN A/D RIJN GOUDA ARNEMUIDEN BEVERWIJK WAGENINGEN

61052027 61287288 64625346 40311191 40597178 09161316

854183383 854284874 855749003 801786599 815643135 816882976

Korvelseweg 87, 5025 JB Tilburg Van Nesstraat 15, 2404 AV Alphen aan den Rijn Lange Groenendaal 55, 2801 LR Gouda Mansfeldstraat 7, 4341 EW Arnemuiden Creutzberglaan 31, 1943 NS Beverwijk Kapelstraat 15, 6701 DD Wageningen

winkel.tilburg@tdh.nl winkel.alphenaandenrijn@tdh.nl winkel.gouda@tdh.nl winkelsupport@tdh.nl winkelsupport@tdh.nl winkel.wageningen@tdh.nl

C. Cohen R. Ruivenkamp B. ter Bekke A. Jacobse E. Keulen

G. Vrenken M. Beckers T. Bambacht J. Timmerman J. Giezeman

A. Beerens-Berens D. Verkuijl JP. Bechet P. Groenendijk L. Slatman

A. van de Boel H. Lemaire A. de Kruijf

A. Oostelbos-Fitters M. Douben

J. Jonkman

De stichting heeft als doel:
- het doen van bijdragen aan de Stichting Terre 
des Hommes Nederland, gevestigd te 's-
Gravenhage, hierna te noemen "Terre des 
Hommes";
- het werven van fondsen voor Terre des 
Hommes;
- het verrichten van promotionele activiteiten voor 
en het bevorderen van de naamsbekendheid van 
Terre des Hommes;
- het werven van fondsen voor eigen acties ten 
bate van Terre des Hommes;
en voorts al hetgeen met een of ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord.

De stichting heeft als doel:
- het doen van bijdragen aan de Stichting Terre 
des Hommes Nederland, gevestigd te 's-
Gravenhage, hierna te noemen "Terre des 
Hommes";
- het werven van fondsen voor Terre des 
Hommes;
- het verrichten van promotionele activiteiten voor 
en het bevorderen van de naamsbekendheid van 
Terre des Hommes;
- het werven van fondsen voor eigen acties ten 
bate van Terre des Hommes;
en voorts al hetgeen met een of ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord.

De stichting heeft als doel:
- het doen van bijdragen aan de Stichting Terre 
des Hommes Nederland, gevestigd te 's-
Gravenhage, hierna te noemen "Terre des 
Hommes";
- het werven van fondsen voor Terre des 
Hommes;
- het verrichten van promotionele activiteiten voor 
en het bevorderen van de naamsbekendheid van 
Terre des Hommes;
- het werven van fondsen voor eigen acties ten 
bate van Terre des Hommes;
en voorts al hetgeen met een of ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord.

De stichting heeft als doel:
- het doen van bijdragen aan de Stichting Terre 
des Hommes Nederland, gevestigd te 's-
Gravenhage, hierna te noemen "Terre des 
Hommes";
- het werven van fondsen voor Terre des 
Hommes;
- het verrichten van promotionele activiteiten voor 
en het bevorderen van de naamsbekendheid van 
Terre des Hommes;
- het werven van fondsen voor eigen acties ten 
bate van Terre des Hommes;
en voorts al hetgeen met een of ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord.

De stichting heeft als doel:
- het doen van bijdragen aan de Stichting Terre 
des Hommes Nederland, gevestigd te 's-
Gravenhage, hierna te noemen "Terre des 
Hommes";
- het werven van fondsen voor Terre des 
Hommes;
- het verrichten van promotionele activiteiten voor 
en het bevorderen van de naamsbekendheid van 
Terre des Hommes;
- het werven van fondsen voor eigen acties ten 
bate van Terre des Hommes;
en voorts al hetgeen met een of ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord.

De stichting heeft als doel:
- het doen van bijdragen aan de Stichting Terre 
des Hommes Nederland, gevestigd te 's-
Gravenhage, hierna te noemen "Terre des 
Hommes";
- het werven van fondsen voor Terre des 
Hommes;
- het verrichten van promotionele activiteiten voor 
en het bevorderen van de naamsbekendheid van 
Terre des Hommes;
- het werven van fondsen voor eigen acties ten 
bate van Terre des Hommes;
en voorts al hetgeen met een of ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord.

De werkzaamheden bestaan uit het inzamelen 
van goederen en deze vervolgens in de winkel 
verkopen aan derden. Dit vindt plaats gedurende 
de openingstijden van de winkel. De opbrengsten 
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34,412 27,864 35,790 0 0 51,454
2,977 3,016 687 0 0 919

-29,649 -25,328 -26,109 0 0 -26,254

7,740 5,552 10,368 0 0 26,119
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Formulier publicatieplicht
ANBI Algemeen

Algemene gegevens instelling
Naam

Interne naam

Nummer Kamer van Koophandel

RSIN *

Contactgegevens
Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website *

Aantal medewerkers *

Aantal vrijwilligers *

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Doelstelling
Statutaire doelstelling van de instelling.

Hoofdlijnen beleidsplan
A Welke werkzaamheden verricht de instelling? Wanneer 

worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

B Hoe krijgt de instelling inkomsten?

C Op welke manier en aan welke doelen worden de 
verkregen inkomsten besteed?

D Url van het beleidsplan

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de 
leden van het beleidsbepalend orgaan en voor het 
personeel (bijvoorbeeld CAO of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten die zijn uitgevoerd. 

Url van het activiteitenverslag.

Financiële gegevens instelling
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of 
diensten (omzet)

Bruto-omzet
Giften

Directe kosten

Netto-baten

Periode waarop dit betrekking heeft:

STICHTING TERRE DES HOMMES ASSEN IN 
LIQUIDATIE

STICHTING TERRE DES HOMMES HILVERSUM 
EN OMSTREKEN IN LIQUIDATIE

STICHTING TERRE DES HOMMES DEN HAAG 
EN OMSTREKEN IN LIQUIDATIE

STICHTING TERRE DES HOMMES NIJMEGEN 
EN OMSTREKEN IN LIQUIDATIE

STICHTING TERRE DES HOMMES ZWOLLE IN 
LIQUIDATIE

STICHTING TERRE DES HOMMES 
LEEUWARDEN IN LIQUIDATIE

ASSEN HUIZEN S-GRAVENHAGE NIJMEGEN ZWOLLE LEEUWARDEN

01141898 32144135 27334232 50092170 05059189 01113169

820241283 820244843 820313567 822550477 805372660 818765100

Kerkstraat 22A, 9401 GW Assen Neuweg 211, 1214 GR Hilversum Apeldoornselaan 175, 2573 LG Den Haag Malvert 7021, 6538 DP Nijmegen Thomas à Kempisstraat 47, 8021 BJ Zwolle Schrans 143, 8932 ND Leeuwarden

winkel.assen@tdh.nl winkel.hilversum@tdh.nl winkel.den.haag@tdh.nl winkel.nijmegen@tdh.nl winkel.zwolle@tdh.nl winkel.leeuwarden@tdh.nl

R. Schutte F. Hoogerburg H. van Dijk E. Teuben

H. van Dam J. Davis M. de Haan

Y. Galama E. Sollman B. Davis A. Nikkelen-Pouwels J. Zonnenberg A. Zandberg

A.B. Huizinga

A. Tadema

De stichting heeft als doel:
- het doen van bijdragen aan de Stichting Terre 
des Hommes Nederland, gevestigd te 's-
Gravenhage, hierna te noemen "Terre des 
Hommes";
- het werven van fondsen voor Terre des 
Hommes;
- het verrichten van promotionele activiteiten voor 
en het bevorderen van de naamsbekendheid van 
Terre des Hommes;
- het werven van fondsen voor eigen acties ten 
bate van Terre des Hommes;
en voorts al hetgeen met een of ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord.
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22,449 31,821 22,111 14,654 29,365 37,534
7,600 156 12,278 1,300 10,969 -1,538

-24,463 -26,881 -22,276 -17,131 -31,996 -24,950

5,586 5,096 12,113 -1,177 8,338 11,046
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