
jaarverslag 2015 in cijfers Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden

0. bezittingen & schulden x 1.000 euro 2015 2014 algemene toelichting grondslagen:

actief

materiele vaste activa De cijfers zijn opgesteld obv Titel 9 boek 2 BW

( pand leusden en inventarissen) 759 801 waarderingsgrondslagen voor activa & passiva zijn op

financiele vaste activa basis van netto aanschafwaarde danwel nominale waarde., 

( waarde deelneming kringtex & overige) 425 418 Op de materiele activa wordt jaarlijks met een vast percentage

vlottende activa afgeschreven.

( debiteuren, vorderingen ) 236 203 Het resultaat over het jaar wordt bepaald als het verschil 

liquide middelen tussen netto-omzet en alle kosten en lasten over dat jaar. 

( bank- en spaarrekeningen ) 1.283 1.160 alle kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij

totaal 2.703 2.582 betrekking hebben.

passief

kapitaal

geoormerkte reserve 182 182 Ons vermogen is genoeg om in het ergste geval voor ca. 7 maanden

wettelijke reserve 417 409 onze rekeningen te kunnen betalen en aan onze verplichtingen 

bestemd voor kansjaar 120 195 te voldoen. 

bestemd voor actieplan 40 Het bestuur heeft besloten dat een periode tussen de 6 en 10

bezuiniging gemeente amersfoort 2016 150 150 maanden wenselijk is, om financieel gezond te zijn, maar ook

over: vrije reserve 989 667 zoveel mogelijk te besteden aan onze doelstellingen.

1.858 1.643

voorzieningen 99 113 dit is een voorziening groot onderhoud leusden (29) en een voor-

schulden lang ziening op rentewisselingen van de hypotheek.

( hypotheek pand leusden) 458 472

schulden kort

( crediteuren, overige schulden ) 288 354

totaal 2.703 2.582

1. financieel resultaat x 1.000 euro 2015 2014

omzet winkel amersfoort 1294 1183

omzet winkel leusden 360 346

omzet overige 900 867

kostprijs van de omzet -251 -285

bruto resultaat 2303 2111

personeelskosten 1431 1477 ons hogere resultaat zit 'm voor het overgrote deel in de omzet,  

afschrijvingen 66 71 en het feit dat we onze kosten goed in de hand houden. 

huisvestingskosten 400 367 we hebben in 2015 van ons resultaat 62.000 euro aan lokale

rente ( incl. hypotheek ) 32 31 goede doelen gedoneerd !

overige kosten 255 164

resultaat eigen inspanningen 119 1

mutatie voorziening -40

resultaat deelneming 96 89

resultaat in onze jaarrekening 215 50

2. verdeling van de winkelomzet x 1.000 euro 2015 2014

Amersfoort Leusden Amersfoort Leusden

huisraad 328 141 290 130 Onze omzet blijft licht stijgen, evenals het aantal klanten. 

meubelen 218 41 222 43 We besteden veel aandacht aan onze winkels, en hebben ook in 

boek/beeld/muziek 320 65 269 60 2015 het gestegen aantal kilo's verwerkte goederen weer kunnen

kleding 218 77 190 78 verkopen.

wit & bruingoed 133 34 146 33

koffiehoek 58 51

overige 19 2 15 2

totaal winkelomzet ex. btw 1.294 360 1.183 346

aantal betalende klanten 192.978 54.758 186.206 54.471

gemidd. omzet per klant 6,71 6,57 6,35 6,35

3. goederen x 1000 kilo 2015 2014 goederen:

amersfoort 2615 2491 Het aantal verwerkte kilo's is (weer) gestegen; plus 200.000 kilo

leusden 533 477 goederen en plus 100.000 kilo textiel. ( dit vooral in Amersfoort, 

overige 107 43 door intensieve aanpak samen met de Rova) 

totaal kilo's inbreng 3255 3011

verkocht via winkel 1397 1351 Het aandeel goederen verkocht in de winkel ( levensduurverlening) 

verwerkt textiel 849 736 is verbeterd van 59 naar 65 %; en we recyclen ook meer.

recyclestromen 749 703 maar in totaal in ons % hergebruik iets gedaald. We werken

totaal kilo's uitgaand 2995 2790 eraan. Ons streven naar de toekomst blijft 95% ! 

percentage hergebruik 92,0% 92,7%

4. verwerkt textiel door Kringtex x 1000 kilo 2015 2014 verwerkt textiel:

% % Alles wat bij ons in de winkel hangt, is vakkundig door Kringtex 

winkelkleding a kwaliteit 72 8,5% 65 7,7% voor ons uitgesorteerd. Kringtex is voor 50% ons eigendom

draagbare kleding overig 500 58,9% 470 55,4% (samen met Kringloopcentrum Baarn-Bunschoten) , en deelt  

draagbare schoenen 35 4,1% 27 3,2% onze doelstellingen op milieu - en sociaal gebied. 

herwinning grondstof ( wol, katoen, poets) 227 26,7% 160 18,8% Wij bestemmen de verdiensten uit Kringtex voor het overgrote deel 

restafval nat & enkele schoenen 15 1,8% 14 1,6% ten behoeve van re-integratieplaatsen.

totaal verwerkt textiel 849 100,0% 736 86,7%

5. alle medewerkers door het jaar heen 2015 2014 medewerkers:

type aantal fte aantal fte

dienstverband 42 34,2 37 35,1 Incl. 3 medewerkers uit het 'doelgroepenregister'.

kansjaar ( max.1 jaar met uitstroombegeleiding ) 10 4,3 6 4,0 Uitstroom naar betaald werk bij Kansjaar meer dan 60% !

vrijwilliger 173 35,1 169 32,5

re-integratie 65 8,2 69 8,4 We proberen iedereen die baat heeft bij een zinvolle dagbesteding

dagbesteding/projecten 21 3,3 17 3,3 binnen onze organisatie een plek te geven, en een stapje verder

stages 44 3,5 44 4,7 te helpen in zijn/haar ontwikkeling, op welk niveau dan ook. 

taakstraf 96 4,0 104 3,8

totaal 451 92,6 446 91,8


