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Voorwoord
Waarheen?	Waarvoor?	Waarvandaan!	

Het	beste	uit	uw	spullen	halen
Waarheen met de Kringloop, en waarvoor? Het antwoord daarop weten we: het beste uit úw spullen 

halen, en het beste uit ónze mensen. En zo in onze regio het beste resultaat behalen qua inzameling 

en hergebruik. Maar eigenlijk luidt de belangrijkste vraag: waarvandaan? Ook dat is een makkelijk 

antwoord. Van u, degene die ons zijn spullen gunt; zelfs in deze (voorlopig nog wel even… ?) 

slechtere economische tijden. Want zonder uw spullen geen Kringloop. 

Dat is wat we met dit Jaarverslag willen: u laten zien wat we daadwerkelijk doen. Hoe we met onze 

teams in Leusden en Amersfoort het beste uit uw spullen halen. Hoe we pak-‘m-beet een bankje van 

de voordeur van een gunner in Vathorst naar een koper in een containerwoning aan de Eem brengen; 

en alles daartussen. Met in ons achterhoofd altijd: voorkomen dat uw kast, bankje of snuisterij in de 

verbrandingsoven verdwijnt; het slechtst denkbare scenario. En dit combineren we met de inzet 

en begeleiding van zoveel mogelijk mensen die – mooi gezegd – een wat grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt hebben. En niet onbelangrijk daarbij: dat we er plezier in hebben met z’n allen. 
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En dan is er natuurlijk ook nog de waarnaartoe?-vraag, terugblikkend op 2011. Onze toekomst-

plannen zijn gesmeed. We zijn klaar voor de dingen die komen gaan, al weten we misschien nog niet 

wat we in deze onzekere tijden precies kunnen verwachten. 

Wat we in ieder geval doen, is onze winkels zo goed mogelijk aanpassen aan deze tijd, met dagelijks 

nieuwe spullen en lage prijzen. En ervoor zorgen dat onze service optimaal is. Zodat we het iedereen 

zo makkelijk mogelijk maken om aan ons te geven en bij ons te kopen. Met een goede website 

bijvoorbeeld, waarop u uw spullen ook kunt aanmelden. En met een goede telefoondienst. 

Met prima chauffeurs, die de spullen bij u ophalen en bezorgen. Met een nieuwe, grotere plek voor 

ons op Milieucentrum ’t Spieghel in Leusden. En o ja, wat we natuurlijk ook willen blijven doen, is 

op allerlei manieren bijdragen aan de lokale samenleving. 

We gaan vanaf 2012 een deel van onze verdiensten inzetten voor door onszelf gefinancierde 

re-integratieplaatsen. Unaniem besloten, door het hele bestuur! Kortom, we laten zien dat we er 

zijn en actief meedoen aan ontwikkelingen binnen de Kringloopbranche. Zoals het ontwikkelen 

van een KringloopKeurmerk en het zorgen voor een goede CAO voor onze mensen. 

En, en, en …we willen veel. En dat doen we ook.

namens	het	team	van	Amersfoort-Leusden,

Mieke	Bleij	

Directeur
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reportAge telefoniste Kitty:	“goedemorgen! met Kitty vAn de Kringloop ”

“ Een bank zegt u, in goede staat? Ik kan u inplannen voor komende vrijdagochtend. Fijn dat u aan ons dacht en tot 

ziens!’ Zo krijg ik zo’n vijftig telefoontjes per dag binnen. Met name op een maandagmorgen zoals nu is het druk. 

Dan heb ik eigenlijk geen tijd voor een beetje social talk, wat met name veel oudere klanten op prijs stellen. 

Einde van de week is het wat rustiger, dus dan wel’. 

Weet-je …
Dat we ondanks de 

slechtere economie 

toch bijna 6% meer 

inbreng ontvingen in 

2011? En we 18% meer 

winkelende klanten 

mochten begroeten? 

We daarom dus dankzij 

u onze prijzen met 13% 

konden verlagen?
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JANUARI - FEBRUARI - MAART

Het	eerste	kwartaal	begint	slecht	voor	de	Kringloop-

vestiging	aan	de	Zwaaikom.	Vandalen	steken	de	

voordeur	in	brand.	Een	nieuwe	deur	zwaait	echter	

weer	snel	open	voor	al	die	vaste	klanten.	

l	En	nog	wat:		de	Federatieve	KringloopCentrale,	

onze	onderhuurder,	gaat	in	februari	failliet.	Wij	

nemen	een	aantal	medewerkers	‘over’.	En	wat	taken,	

zoals	de	personeels-	en	financiële	administratie.	

Ook	de	telefoondienst	doen	we	nu	in	eigen	beheer.	

Met	ons	eigen		telefoonnummer	voor	het	ophalen	

en	brengen	van	spullen:	033-4626969.		

l	Onze	Kleding-afdeling	ondergaat	een	facelift.	

l	In	het	kader	van	de	landelijke	actie	Nederland	

Doet	komt	een	aantal	medewerkers	van	ingenieurs-

bureau	Arcadis	bij	ons	op	werkbezoek.	Duurzaam-

heid	is	het	thema	van	de	dag,	en	daarover	kunnen	

we	elkaar	veel	vertellen.		

l	Ook	in	Leusden	zijn	er	het	eerste	kwartaal	natuur-

lijk	tal	van	activiteiten.	Met	als	één	van	de	hoogte-

punten	het	eerste	KringloopMuziekFestijn	dat	er	

plaatsvindt.	Een	succesvolle	themadag,	waarbij	er	

talloze	CD’s,	vinylplaten,	muziekinstrumenten,	blad-

muziek,	muziekboeken	en	-tijdschriften	goedkoop	

over	de	toonbank	gaan.	De	dag	wordt	opgeluisterd	

met	een	prima	stukje	live	muziek	l	Op	Politieschool	

De	Boskamp	worden	vaak	praktijksituaties	in	scène	

gezet,	zodat	aspirant-agenten	via	rollenspellen	

kunnen	oefenen.	Wij	leveren	daarvoor	attributen	en	

meubilair.	l	In	ons	Minimuseum	bieden	we	diverse	

kunstenaars	weer	een	dankbaar	podium	om	hun	

kunsten	te	vertonen.	Zoals	Michael	van	Vulpen,	die	

prachtige	mozaïeken	maakt	van	restmateriaal.		

l	Meest		markante	product?	Een	zeecontainer	vol	

met	Starwars	Collectables,	nog	in	de	verpakking.
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reportAge  familie filius:	“Kwestie vAn gunnen en groen denKen”
“ We wilden nieuwbouw en kinderen, en kozen daarom voor Vathorst. Zes jaar terug alweer, reden waarom we toe zijn 

aan een nieuw bankstel. De ‘oude’ is nog te goed om ‘m naar de Rova te brengen. Bovendien denken wij in alles aardig 

‘groen’ en geloven we meer in dingen hergebruiken in plaats van weggooien. Gaan leuren op Marktplaats ofzo vinden 

we echter niks. Wij gunnen onze spullen liever aan de Kringloop. Dan weet je zeker dat je met zo’n bankstel iemand 

anders blij maakt ‘voor weinig’. 
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Weet-je …
Dat er dagelijks vier 

auto’s  van ons op pad 

zijn, vijf dagen per 

week en één daarvan 

uitsluitend textiel- en 

kledingbakken leegt?
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APRIL - MEI - JUNI

Op	4	april	wordt	onze	vernieuwde	kledingafdeling	

geopend.	Het	levert	ons	veel	complimenten	op.	

l	Nog	een	opening,	vier	dagen	later:	die	van	

de	nieuwe	behuizing	van	de	Cliniclowns	op	de	

Wagenwerkplaats.	Onze	inbreng:	het	leveren	van	

de	boeken	voor	de	Boekenkamer.	l	Dubbel	feest	in	

juni,	als	we	niet	alleen	ons	12,5	jarig	bestaan	vieren,	

maar	ook	het	feit	dat	Kringloop	Amersfoort	alweer	

10	jaar	aan	de	Zwaaikom	zit.	l	De	feestelijke	recep-

tie	–	voor	genodigden	én	klanten	–	combineren	we	

met	de	opening	van	de	door	museum	Flehite	geor-

ganiseerde	satelliettentoonstelling	MARIA,	waar-

voor	bij	ons	een	etalage	is	ingericht.	l	Kunstenares	

Sally	Pittman	en	ex-Flint-directeur	Pieter	Erkelens	

‘doen	een	woordje’;	en	onze	eigen	Kringloop	Maria	

Coco	Versluijs	zingt	op	imponerende	wijze	het	Ave	

Maria	(met	een	knipoog	naar	Beyoncé).		

l	Eveneens	muziek	&	Kringloop:	de	stoere	man-

nen	van	het	Highlands	Blues	Festival	ontvangen	

hun	artiesten	en	VIP’s	in	een	ruimte	die	door	ons	is	

ingericht.	l	Theatergroep	Drifter	kan	eveneens	op	

onze	steun	rekenen.	We	leveren	hen	de	decorspul-

len	voor	de	voorstelling	A	brand	new	girl!		

l	Het	decorum	van	het	buurtfeest	rond	studenten-

complex	St	Joseph,	eind	mei?	Precies:	ook	van	de	

Kringloop.	l	In	het	Minimuseum	gedurende	mei	

en	juni:	de	paarden	van	Paula	Collewijn.		

l	Meest	markante	product?	Een	vouwwagen,	

kampeer-klaar.	Door	ons	Hoofd	Logistiek	Gert	

achter	de	trekhaak	van	zijn	eigen	auto	gekoppeld	

en	in	de	winkel	gezet.	Binnen	een	week	verkocht.



reportAge  Bijrijder Boutaïb (‘nico’):	“trouwe  Brengers”
“ Even langs bij ’t Spieghel, de Milieustraat in Leusden. Daar heeft onze Kringloop-vestiging sinds kort een nieuw, 

groter afleverpunt voor nog goede spullen. Zo’n twintig procent van wat er in de winkel in Leusden wordt aangeleverd, 

komt hier vandaan. Leusdenaren zijn trouwe brengers. Ik heb me laten vertellen dat het een duurzaam volkje is, 

kampioenen in de afvalscheiding! Waarom ze mij Nico noemen met zo’n mooie echte naam? Geen idee. 

Ik heb ‘m al van jongs af aan.“
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Weet-je …
Dat er bij ’t Spieghel 

en Rova Amersfoort 

wekelijks zo’n 8000 kilo 

goederen wordt afge-

leverd? Onze Kring-

loop in 2011 in totaal 

2.482.000 kilo inza-

melde? Dat dit meer 

dan 14 kilo per inwoner 

is? Alle kilo’s die wij 

hergebruiken de CO2-

uitstoot van een kleine 

duizend huishoudens 

compenseert?
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JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER

Ook	de	Kringloop	gaat	mee	met	de	tijd:	mensen	die	

spullen	voor	ons	hebben,	kunnen	vanaf	nu	via	een	

link	op	onze	website	online	doorgeven	dat	we	langs	

kunnen	komen.	l	We	blijven	onze	winkels	verbete-

ren.	Nu	zijn	de	toiletgroepen	in	Amersfoort	aan	de	

beurt	voor	een	verbouwing.	l	Met	het	oog	op	de	

groei	die	we	doormaken:	we	lanceren	een	adver-

tentiecampagne	voor	het	werven	van	vier	nieuwe	

medewerkers.	l	Kringloop	&	hart	voor	cultuur:	

we	leveren	fietsen	aan	festival	Spoffin;	decorspullen	

aan	Into	the	Woods	om	de	bosomgeving	van	het	

festival	leuk	in	te	richten	en	diverse	huiskamerin-

richtingen	aan	museum	Flehite	in	het	kader	van	de	

tentoonstelling	rond	MARIA.	l	De	belangstelling	

voor	onze	Veilingkast	in	Leusden,	waar	de	hoogste	

bieder	bijzondere	spullen	kan	bemachtigen,	blijft	

groeien.	Overigens:	wanneer	er	écht	kostbare	stuk-

ken	binnenkomen	gaan	ze	niet	in	de	Veilingkast.	

Die	worden	voor	ons	aangeboden	bij	Veilinghuis	

Van	Spengen.	Kunst	in	het	Minimuseum?	Twee	

stuks	zelfs.	Herbert	Kuijpers	en	Elmerson	Inez,	bei-

den	autodidact.	De	eerste	maakt	fraaie	tekeningen	

met	de	balpoint;	Inez		potloodtekeningen	in	graf-

fity-stijl.	l	Meest	markante	product?	De	Topper	uit	

de	Veilingkast:	een	antiek	poppenhuis,	dat	uitein-

delijk	€	750,-	opbracht.	Voor	Kringloop-begrippen	

een	exorbitant	hoog	

bedrag!
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reportAge  winkelhoofd paul:	“Klein mAAr fijn”
“ De kleine-maar-fijne variant van Amersfoort wordt onze vestiging in Leusden wel genoemd. Dat klopt aardig. 

En al zitten we hier aan de Ambachtsweg eigenlijk een beetje afgelegen: steeds meer mensen weten ons te vinden. 

Ook uit plaatsen als Achterveld, Woudenberg en Scherpenzeel trouwens. En de Tabaksteeg, de nieuwe wijk hier vlakbij. 

Jong, oud; rijk, arm: alles komt hier. We hebben dagelijks contact met ‘Amersfoort’ hoe we elkaar kunnen aanvullen. 

Dat bankje bijvoorbeeld kan de wagen weer in, want daar is aan de Eem een klant voor hoor ik net.“ 

Weet-je …
Dat meer dan 90% van 

alles wat we in Leusden 

en Amersfoort ophalen 

en ontvangen, wordt 

verkocht of gerecycled? 

Er in 2011 bij ons 

205.786 boeken  zijn 

verkocht? Alle niet 

verkochte boeken in 

een andere toepassing 

worden hergebruikt of 

gedoneerd aan 

goede doelen? 
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OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER

Op	de	eerste	dag	van	dit	kwartaal	doen	we	mee	

we	mee	aan	de	Nationale	Kringloop	Dag,	een	door	

de	Branchevereniging	Kringloopbedrijven	geor-

ganiseerd	evenement	om	Kringloopbedrijven	als	

de	onze	in	de	schijnwerpers	te	zetten.	Wij	haken	in	

met	een	Rad	van	Fortuin,	prijsvraag,	kortingsacties,	

koffie+cake,	ballonnetjes	voor	de	kleintjes	enzo-

voorts.	l	Eveneens	die	dag:	Taxatie	Kunst	of	Kitsch.	

Bezoekers	kunnen	hun	vermeende	antiek	–	al	dan	

niet	gevonden	in	de	Kringloopwinkels!	–	op	waarde	

laten	schatten	door	Willem	Oderkerk,	Ger	van	Ree	

(antiquairs	en	beëdigd	taxateurs)	en	Wil	Hogenberg	

(docent	Productherkenning).	l	Onder	de	noemer	

Geef	eens	een	Duim	zoekt	winkelcentrum	Emiclaer	

de	Vrijwilliger	van	het	Jaar.	‘Onze’	vrijwilligster	Ulla	

Vrijberghe	de	Koning	wordt	daarbij	3e!	l	Ook	dit	

jaar	weer	een	succes:	de	Antiek	en	Curiosamarkt	

in	Leusden.	l	Vanwege	onze	groei:	de	oprichting	

van	een	heuse	personeelsraad!	l	En	dus	was	het	

druk	tijdens	het	Kerstdiner	voor	alle	medewerkers.	

Vaste,	re-integranten,	stagiairs,	vrijwilligers:	zo’n	150	

personen	melden	zich	bij	respectievelijk	Dierenpark	

Amersfoort		en	De	Korff	Bowlingcentrum	Leusden.	

l	De	opening	van	de	expositie	in	het	minimuseum	

van	onze	eigen	medewerkster	én	kunstschilder	Lidy	

Bartels	wordt	opgeluisterd	met	een	liedrecital	door	

Bob	Kauffmann.	l	Bob	begeleidt	zichzelf	op	een	

Kringlooppiano.	Het	levert	een	aardige	wisselwer-

king	op	tussen	het	winkelend	publiek	(dat	verrast	is!)	

en	de	concertbezoekers	(van	wie	velen	de	weg	naar	

de	Kringloop	deze	dag	ontdekken!).	l	Meest	mar-

kante	product?	De	piano,	die	na	afloop	van	de	recital	

direct	wordt	verkocht	aan	een	student	Muziektech-

nologie.	Gestemd	en	wel!
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reportAge  verkoopster dora:	“Het  is  Hier gewoon  HArtstiKKe  leuK”
“ Ik ben hier ooit begonnen in het kader van een traject. En al doe ik nu ook wat anders: ik ben hier nog steeds vrijwilliger. 

Gewoon, omdat het hier hartstikke leuk is. Vandaag adviseer ik klanten in de winkel. Dat vond ik in het begin best wel 

lastig, maar nu niet meer mede dankzij de steun van alle collega’s en de begeleiding die je krijgt. Hallo mevrouw. U was 

toch degene die op zoek was naar een oranje bankje? Ik vond ‘m bij onze vestiging in Leusden. Mooi exemplaar hè! 

Komt van een familie uit Vathorst. Of we het ook bij u kunnen afleveren? Tuurlijk! We bezorgen overal“ 

Weet-je …
Dat er in 2011 384 

personen bij ons heb-

ben gewerkt en wij 32 

vaste medewerkers 

hebben?  Er per vaste 

medewerker 11 mensen 

op een andere manier 

bij ons aan de slag zijn? 

Alle medewerkers in 

vaste dienst dus een 

belangrijke begelei-

dende taak hebben?
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ACTIVITEITEN

Er	zijn	natuurlijk	ook	activiteiten	die	het	hele	jaar	

door	plaatsvinden.	De	scholing	van	onze	eigen	

medewerkers	bijvoorbeeld.		Want	alleen	zo	kunnen	

we	heel	ons	bonte	gezelschap	medewerkers	(van	

stageklanten,	re-	integranten	tot	taakgestraften	en	

dagbesteders)	de	begeleiding	geven	die	ze	nodig	

hebben.	l	Daarom	volgden	in	2011	álle	vaste	

medewerkers	de	cursus	Coachend	Begeleiden.	

l	Deze	maatwerkcursus	wordt	voor	ons	verzorgd	

door	het	Kenniscentrum	Handel.	l	Ook	maatwerk:	

de	cursus	Product	Herkenning,	die	wordt	gegeven	

door	Wil	Hogenberg.	l	Noodzakelijke	informatie	

voor	iedereen	die	bij	de	inbreng	van	de	spullen	

het	kaf	van	het	koren	moet	zien	te	scheiden.	

l	Wat	natuurlijk	ook	het	hele	jaar	doorgaat,	is	de	

samenwerking	met	De	Baander,	de	school	voor	

praktijkonderwijs.	Op	de	Houtwerkplaats	in	het	

Kringloopcentrum		maakten	leerlingen	ook	dit	

jaar	weer	de	mooiste	nieuwe	producten	van	oud	

‘Kringloop-hout’.	l	Wie	ook	op	ons	Krinloop-

centrum	kunnen	rekenen	zijn	de	Stichting	AAP,	aan	

wie	we	lege	cartridges	en	oude	mobiele	telefoons	

doneren;	Voedselfocus		Leusden,	voor	wie	we	

‘uitrukken	bij	noodoproepen’.	De	Spullenmannen,	

de	Wagenwerkplaats,	Per	Expressie	en	een	aantal	

scholen	konden	bij	ons	terecht	voor	meubilair,	

attributen	en	

alternatieve	‘spul-

letjes’	voor	al	hun	

activiteiten.	
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reportAge  chauffeur Arie:	“’twintig Adresjes per dAg”
“ Ik heb zo’n beetje al mijn rijbewijzen. Zat eerst als vrachtwagenchauffeur op De Grote Weg, maar werk nu alweer 

negen jaar hier. Leuke job, veel afwisseling. Je komt overal, van De Berg tot De Kruiskamp. De mensen zien ons graag 

komen, zowel om te halen als bezorgen. Op drukke dagen soms wel 20 adresjes per dag. Zwaar werk? Welnee. 

Bovendien zijn we getraind om slim te tillen hè. Dit bankje is helemaal een makkie. Weegt weinig en het moet hier 

vlakbij afgeleverd worden.“

Weet-je …
Dat onze auto’s per 

week ruim 200 huis-

adressen aandoen? 

Er gemiddeld 87 kilo 

per ophaaladresje 

wordt ingeladen door 

onze chauffeurs? 
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OOK HERGEBRUIK: KRINGTEX

Een	bijzonder	onderdeel	van	Kringloopcentrum	

Amersfoort	–	Leusden	is	Kringtex,	een	dochteron-

derneming,	waar	wij	samen	met	Kringloopcentrum	

Baarn-Bunschoten	eigenaar	van	zijn.	Het	doel	van	

Kringtex	is	meerledig:	het	inzamelen,	sorteren,	

verkopen	en	exporteren	van	gebruikte	kleding	en	

textiel;	afval	reduceren	door	efficient	te	sorteren	

en	te	hergebruiken	en	het	bieden	van	arbeidsre-

integratie	plaatsen	voor	mensen	met	een	afstand	

op	de	arbeidsmarkt.	Precies:	geheel	in	lijn	met	de	al-

gemene	visie	en	missie	van	ons	Kringloopcentrum,	

maar	dan	alleen	met/voor	textiel.	Alles	wat	bij	ons	

in	de	winkel	hangt	is	voor	ons	door	Kringtex	gesor-

teerd.	Bij	Kringtex	werken	tien	vaste	medewerkers	

(veelal	herintreders)	en	gemiddeld	zo’n	60	mensen	

die	via	gemeenten	worden	aangemeld	om	werker-

varing	op	te	doen.	Er	is	zelfs	een	arbeidstherapeut	

in	dienst,	die	de	trajecten	voor	de	doelgroepen	

volgt	en	de	begeleiding	doet.	Kringtex	betrekt	haar	

handelswaar	overigens	niet	alleen	van	de	Kring-

loopcentra,	maar	ook	van	gemeenten	en	geprivati-

seerde	reinigingsdiensten	die	de	textiel	in	partijen	

aanleveren.	Van	alle	ingebrachte	textiel	wordt	nog	

geen	2	%	als	restafval	bij	de	Rova	gestort.	In	2011	

was	hun	totale	aanvoer	gestegen	tot	3,1	miljoen	

kilo!	Het	aandeel	van	ons	Kringloopcentrum	hierin	

was	597.000	kilo.	In	het	bijgevoegde	staatje	ziet	u	

hoe	deze	kilo’s	zijn	verwerkt.		Ons	Kringloopcen-

trum	bestemt	haar	verdien-

sten	uit	Kringtex	BV	over	de	

afgelopen	jaren	voor	het	

grootste	deel	voor	

de	financiering	van	

re-integratieplekken.

Verwerkt textiel door Kringtex x 1.000 kilo	 	 	
	 	 	
	 2011 2011 2010 2010
winkelkleding	A	kwaliteit	 57	 9,5%	 58	 10,3%
draagbare	kleding	overig	 403	 67,4%	 384	 67,7%
draagbare	schoenen	 29	 4,9%	 29	 5,1%
herwinning	grondstof	
(wol,	katoen,	poets)	 97	 16,3%	 90	 15,8%
restafval	nat	&	enkele	
schoenen	 11	 1,9%	 6	 1,1%
	 	 	 	 	
totaal verwerkt textiel 597 100,0% 567 100,0%
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reportAge  studente elise:	“Blij met m’n BAnKje !”
“Ik studeer Sociaal Pedagogisch Werk in Amersfoort. Sinds kort woon ik in een containerwoning aan de Eem, 

geweldig! En goed betaalbaar: ook heel belangrijk voor een ‘arme’ student. Met het oog op mijn budget heb ik bijna 

al m’n spulletjes dan ook weggehaald bij de Kringloop-winkel. Lampen, keukengerei, een klein koelkastje: wat heb ik 

er níet gekocht? Ik scoor er zo nu en dan zelfs kleding! De laatste aanwinst is deze bank. Die is voor mijn begrippen 

nog zo goed als nieuw en kostte me maar een paar tientjes. Yép!” 

Weet-je …
Dat er per werkdag 

2300 kilo kleding 

en textiel naar ons 

sorteerbedrijf wordt 

gebracht? Er in  

Nederland helaas  

nog steeds 14 kilo  

kleding per persoon

 in de vuilnisbak  

verdwijnt? Wij actief 

deelnemen aan lokale 

duurzaamheids- 

initiatieven?  

U daarover meer te 

weten kunt komen op 

www. platformamers 

foortduurzaam.nl



Kringloopcentrum

Amersfoort - leusden

jAArverslAg 2011
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Financiele winst x 1.000 euro	 2011 2010	

omzet	winkel	Amersfoort	 1.009	 992	 	
omzet	winkel	Leusden	 357	 338
omzet	overige	 666	 602		
directe	kosten	omzet	 -250	 -209	 	
bruto resultaat 1.782 1.723	
	
personeelskosten	 1.044	 851	
huisvestingskosten	 356	 316	
overige	kosten	 287	 350	
	
bedrijfsresultaat incl. rente 95 206

Naast	winkelomzet	halen	wij	verdien-
sten	uit	ophaalcontracten,	re-interga-
tie	en	recycling	van	textiel	en	andere	
materialen.

Onze	kosten	zijn	harder	gestegen	
dan	onze	opbrengst,	omdat	we	meer	
mensen	in	dienst	hebben	kunnen	
nemen.

Verdeling van de winkelomzet x 1.000 euro	 	 	
	 	
	 2011	 2011 2010 2010
	 A’foort Leusden A’foort Leusden
huisraad	 261	 135	 260	 125
meubelen	 222	 54	 232	 52
boek/beeld/muziek	 198	 50	 184	 43
kleding	 184	 81	 183	 74
wit-	en	bruingoed	 103	 34	 116	 41
koffiehoek	 28	 -	 5	 -
overige	 13	 3	 12	 3

totaal winkelomzet ex. btw	1.009 357 992 338

aantal	betalende	klanten	 156.557	 49.828	 129.990	 43.921
gemidd.	omzet	per	klant	 6,44	 7,16	 7,63	 7,70

Ons	aantal	klanten	is	met	meer	dan	
18%	gestegen.
Zij	hebben	gemiddeld	voor	zo’n	6,60	
euro	per	keer	besteed.
Het	jaar	daarvoor	was	dit	nog	7,60	
euro	per	keer.
Onze	prijzen	zijn	dan	ook	gemiddeld	
met	meer	dan	13%	gedaald	!



Goederen x 1.000 kilo 	 2011 2010	
	 	 	
Amersfoort	 2.064	 1.943
Leusden	 376	 367
overige	gemeentes	 42	 39
totaal inbreng 2.482 2.349

verkocht	via	winkel	 899	 739
verwerkt	textiel	 597	 567
recyclestromen	 746	 792
totaal uitgaand 2.242 2.098

percentage	hergebruik	 90,3%	 90,0%

Ondanks	de	slechte(re)	tijden	in		
Nederland	hebben	de	inwoners	ons	
weer	voor	bijna	6	%	meer	spullen	
gegund	dan	vorig	jaar!

Alle medewerkers	 	 	 	 	
	
 2011 2011 2010 2010
type aantal fte aantal fte

dienstverband	 32	 29,1	 28	 23,4
vrijwilliger	 91	 17,5	 81	 14,7
re-integratie	 130	 20,1	 229	 26,3
dagbesteding/projecten	 13	 3,4	 -	 -
stages	 30	 2,8	 31	 2,0
taakstraf	 88	 1,0	 91	 2,0

totaal 384 73,9 460 68,4

I.v.m.	het	faillissement	in	2011	
hebben	we	ook	een	aantal	mensen	
van	de	Federatie	‘overgenomen’.	
Daardoor	is	het	aantal	medewerkers	
in	dienst	extra	gestegen.	Het	aantal	
re-integranten	is	gedaald,	maar	ze	
blijven	gemiddeld	langer.
Dagbesteding	is	iets	dat	we	in	2011	
nieuw	aan	zijn	gaan	bieden.
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