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Totale hoeveelheid ingezamelde goederen:

41% Gebracht in onze winkels

22,3 % Opgehaald

20,5 % Uit textielbakken

16,6 % Uit milieubrengstations

VERWERKING

1.003.000 kg

Recyclestromen:

Verkocht in onze winkels:

1.676.000 kg

705.000 kg

Totaal kilo’s uitgaand:

3.384.000 kg

Textiel verwerkt:
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Van de 3.601.914 kg ingezamelde 
goederen is 3.384.000 kg 
verkocht, verwerkt of hergebruikt! 
Daarmee haalden we in 2019 een 
milieurendement van 93,9%! Dit 
is hoger dan de 91,9% uit 2018! 
Het hergebruik van deze grote 
hoeveelheden aan spullen levert 
een belangrijke bijdrage aan het 
verminderen van de CO2 uitstoot.

MILIEURENDEMENT
De hoeveelheid hergebruikte spullen staat gelijk 
aan de CO2 besparing van 3.782 ton*, wat te 
vergelijken is met: 

518.630 bespaarde 
bomen of 2.075 
voetbalvelden aan bos!

Of het verwarmen van 
1.530 huishoudens 
gedurende een jaar!

*BKN CO2 tool

*Vanwege de kosten voor het 
storten van afval hebben we 
een strenger aannamebeleid 
gehanteerd. Dit zorgt voor iets 
minder ingezamelde kilo’s maar 
een hoger milieurendement! 

CO2 BESPARING  
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TROTS OP HET RESULTAAT:  LEVE DE KRACHT VAN DE KRINGLOOP!
Een bestendige bedrijfsvoering, door 
kostenbesparingen terug in de plus en met onze 
stichtingsdoelen met stip op 1. Een nieuw strategisch 
plan, de koers uitgezet samen met onze Raad van 
Toezicht; volle kracht vooruit! Dat zou de strekking van 
mijn voorwoord zijn..

En nu..
Nu leven we in een nieuwe werkelijkheid met 
beperkende maatregelen in de winkel, bij het ophalen 
van spullen, en voor onze medewerkers in kwetsbare 
groepen. Onze missie - mijn missie - in tijden van 
Corona is: duurzaam behoud van werkplekken en 
milieudoelstellingen, ook op lange termijn. Of dat 

gaat lukken? Lastig om nu te voorspellen, vraag het 
me over een paar maanden nog maar eens. We zitten 
er eigenlijk nog middenin. Maar ik heb vertrouwen 
in lokale samenwerking en onderlinge steun, in onze 
gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers, in de 
trouwe spullen-brengers en spullen-kopers en iedereen 
die onze stichting een warm hart toedraagt. Samen 
bouwen we aan een duurzame toekomst.

Tenslotte: milieu en sociaal zijn voor ons altijd al het 
nieuwe normaal!

Mieke Bleij
directeur-bestuurder



Koningsdag Amersfoort

“Tijdens Koningsdag Amersfoort 
mochten we dit jaar de Koninklijke 
familie ontvangen met een deel van 
ons Eksternest! Ons project om alle 
oranje banners langs de dranghekken te 
hergebruiken/upcyclen, was geselecteerd 
om de duurzame initiatieven van de stad 
mede te vertegenwoordigen. Dus stonden 
we op het Recycle Plein als deel van de 
koninklijke route en de Koninklijke familie 
was er getuige van hoe ter plekke stukken 
van de banners langs de dranghekken 
werden omgetoverd tot handige 
boodschappentassen. Koningin Maxima 
was daarnaast zeer onder de indruk van 
de samenwerking in het atelier van meer 
dan 30 verschillende nationaliteiten en 
achtergronden. En de speciaal voor haar 
en de prinsessen gemaakte handtassen 
werden enthousiast in ontvangst genomen.  
Ons atelier als inspirerend voorbeeld 
van multiculturele samenleving en 
circulaire economie” (Lidy Bartels, staf 
communicatie). CIJFERS VAN DE AFGELOPEN 3 JAAR
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Dienstverband fte’s

Medewerkers

Kilo’s ingezameld
(x 1000)

Milierendement

2019 2018 2017

269.889 265.177258.489

40,8 38,4

566 464

3.696 3.452

91,9% 91,5%

39,2

583

3.602

93,9%

Totaal

Aantal fte

43 39,2

6 1,1

39,7179

54 4,9

32 5,6

126 7,4

143 4,9

583 102,8

Medewerkers 2019

Dienstverband

Vrijwilligers

Kansjaar

Re-integratie

Dagbesteding/
Trajecten

Stages

Taakstraffen

Verdeling fte’s

2019 2018 2017(x €1.000)

Winkelomzetten

Overige inkomsten

Inkoop & Kosten 
winkels

Stort- & Transport
kosten

Kosten medewerkers

Huisvesting &
Afschrijvingen

Overige kosten

Bedrijfsresultaat

Deelneming
Kringtex

Winst/Verlies

1814 1819 1719

808 796 765

-182 -189 -185

-76 -84 -65

-1708 -1794 -1675

-452 -472 -473

-186 -205 -166

18

19

37

-129 -80

34 71

-80 -9
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De Kracht van de 
Kringloopwinkel
Deze mooie en vermakende docuserie werd 
tijdens de kerstdagen uitgezonden door de 
VPRO. U kunt vijf afleveringen bekijken 
op de website van de VPRO. Zo kunt u 
bijvoorbeeld een kijkje nemen achter de 
schermen bij ons textiel-atelier, en zien 
hoe we tijdens Koningsdag de Koninklijke 
familie ontvangen in Amersfoort. Erg leuk 
om eens terug te kijken dus! Ook hier komt 
goed in beeld hoe we ons op sociaal gebied 
inzetten. Bekijk de afleveringen via deze 
link: https://www.vpro.nl/programmas/de-
kracht-van-de-kringloopwinkel.html.

“Jaarlijks wordt op de 1e zaterdag in oktober de Nationale 
Kringloopdag feestelijk gevierd bij alle bij de Branchevereniging 
Kringloopbedrijven Nederland (BKN) aangesloten winkels. Deze dag 
heeft als doel om de kringloopcentra in ons land, die gecertificeerd 
zijn om het “100%Kringloop!” keurmerk te mogen voeren, 
onder de aandacht te brengen van het grote publiek. In Kringloop 
Leusden gebeurt dit traditiegetrouw met een uitgebreide Antiek- & 
Curiosamarkt. De voorbereidingen hiervoor begonnen al maanden 
vantevoren met het verzamelen van bijzondere items: van retro-
meubilair, stoere industriële items, romantische brocante, design en 
(etnische) kunst tot vintage kleding. 

Dit jaar werd de week hieraan voorafgaand ook de hele 1e verdieping 
in de winkel in Leusden ontruimd, schoongemaakt en opnieuw 
ingericht. Het geheel oogt nu overzichtelijk, fris en ruimtelijk. De 
Antiek- & Curiosamarkt was als heropening een goede test voor de 
nieuwe inrichting van de bovenverdieping. Presentatiewanden, tafels, 
paspoppen en de koffiehoek werden in de sfeer van de jaren ‘20 
gebracht. Ook medewerkers en vrijwilligers gingen in stijl gekleed en 
met swingende muziek van de draaitafel werd het een feestelijke en zeer 
goedbezochte dag”  (Gerco Kolbach, hoofd Leusden).

“Het gaat in het Kringloopcentrum niet alleen 
om de spullen, maar zeker ook om de mensen. 
Zoals u kunt zien in de cijfers op de vorige 
pagina, deden er weer heel veel mensen mee 
in 2019. Een opmerkelijke groep was die 
van de MBO- leerlingen. In het kader van de 
opleiding tot servicemedewerker waren er 
hier zo’n 12 studenten druk in de weer terwijl 
er ook zeer regelmatig een docent rondliep. 
Dit was dan ook geen stage, maar iets wat we 
‘werkplekleren’ noemden. Na de zomer is er 
opnieuw een vergelijkbare groep gestart, deze 
keer als stagiair. Daarnaast waren er middelbare 
schoolleerlingen die een maatschappelijke stage 
deden, er waren af en toe leerlingen van een 
ander ROC en er liep weer een HBO-student 
mee vanuit Social Work. Het Kringloopcentrum 
kan met recht een leerbedrijf genoemd worden” 
(Joost Storm, staf meedoen)..

Het Kringloopcentrum als 
leerbedrijf

De Nationale Kringloopdag in Leusden



STICHTING KRINGLOOPCENTRUM AMERSFOORT-LEUSDEN
Adres:  Amersfoort  Leusden  
 Zwaaikom 21  Bedrijfsweg 1  
 3812 PS Amersfoort 3831 KE Leusden 

Telefoon:  033 - 462 6969
Email:  amersfoort@kringloopamersfoortleusden.nl
Website: www.kringloopamersfoortleusden.nl

Facebook.com/kringloopamersfoortleusden

Instagram.com/kringloopamersfoortleusden

BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

ORGANOGRAM

In 2019 heeft Kringloopcentrum Amersfoort - Leusden een 
transitie doorgemaakt in het bestuursmodel vanuit de wens 
en noodzaak om een professionaliseringsstap te zetten. De 
statuten en reglement zijn per 17 juli 2019 aangepast onder 
regie van secretaris Hein van Vliet. Het stichtingsbestuur is 
een Raad van Toezicht geworden en de uitvoerend directeur, 
Mieke Bleij, werd benoemd als directeur-bestuurder met de 
volledige statutaire verantwoordelijkheid. In vervolg hierop 
zijn ook reglementen gemaakt voor een auditcommissie 
(Henk Pool en Henk Kroon) en remuneratiecommissie 
(Kees de Kruijf en Hein van Vliet). Gedurende het jaar 
was er speciale aandacht voor de ontwikkelingen binnen 
Kringtex. Kringloopcentrum Amersfoort - Leusden is 
samen met Kringloop Baarn Bunschoten aandeelhouder. 
Vanuit de behoefte om de bedrijfsvoering te verbeteren is er 
uiteindelijk gekozen voor nieuwbouw, omdat het vinden van 
een geschikte huurlocatie niet mogelijk bleek.

Er is door het stichtingsbestuur/Raad van Toezicht vijf 
keer vergaderd. Één geplande vergadering is geannuleerd 
vanwege ziekte en afwezigheid. Tijdens de vergaderingen 
worden planmatig de kwartaalcijfers en ontwikkelingen 
binnen de organisatie besproken. Henk Pool heeft als 
penningmeester nauwlettend toezicht gehouden op de 
boekhouding, was financieel sparringpartner voor Mieke 
Bleij en heeft afstemming gehad met de accountant. Op 
initiatief van Mieke Bleij is het strategisch plan 2015-2020 
geëvalueerd en is er samen met de staf gesproken over het 
concept strategisch plan 2020-2025. 

Vanuit de RvT is er grote waardering voor de inzet van alle 
medewerkers en vrijwilligers. Het is weer gelukt om met 
vereende krachten tot een jaarresultaat te komen dat past bij 
de ambitie en aard van de organisatie.

RVT

Directeur-bestuurder

Planning/Administratie

Magazijn Winkel Amersfoort
& Oud Nieuws

LeusdenTransport

Staf
P&O & Kwaliteit

Meedoen
Communicatie

---------------------------------------
Textielatelier

Astrid van den Eikhof
(Voorzitter)

Henk Kroon
(Lid)

Hein van Vliet
(Secretaris)

Kees de Kruijf
(Lid)

Henk Pool
(Penningmeester)

(Vormgeving: Hans Kok)


