
jaarverslag 2016 in cijfers Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden

0. bezittingen & schulden x 1.000 euro 2016 2015 algemene toelichting grondslagen:

actief

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

( pand leusden en inventarissen) 738 759 waarderingsgrondslagen voor activa & passiva zijn op

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

( waarde deelneming kringtex & overige) 381 425 Op de materiele activa wordt jaarlijks met een vast percentage

vlottende activa afgeschreven.

( debiteuren, vorderingen, tegoeden ) 1.571 1.519 Het resultaat over het jaar wordt bepaald als het verschil 

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

alle kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij

totaal 2.690 2.703 betrekking hebben.

passief

kapitaal

geoormerkte reserve 182 Onze vrije reserve is genoeg om in het ergste geval voor ca. 7 maanden

wettelijke reserve 372 onze rekeningen te kunnen betalen en aan onze verplichtingen 

bestemd voor kansjaar incl extra 150 te voldoen. 

bestemd voor uitbreidingsplannen 2017 50 Het bestuur heeft besloten dat een periode tussen de 6 en 10

bestemd voor goede doelen/salverdamunt 50 804 869 maanden wenselijk is, om financieel gezond te zijn, maar ook

zoveel mogelijk te besteden aan onze doelstellingen.

Vrije reserve: 1.087 989 Dit is conform de ANBI richtlijnen.

1.891 1.858

voorzieningen 82 99 Dit is een voorziening groot onderhoud pand leusden (35) en een 

schulden lang voorziening op rentewisselingen van de hypotheek hierop.

( hypotheek pand leusden) 444 458

schulden kort

( crediteuren, overige schulden ) 273 288

totaal 2.690 2.703

1. financieel resultaat x 1.000 euro 2016 2015

omzet winkel amersfoort 1.316 1.294 Ons resultaat is in 2016 lager omdat het dienstencontract met 

omzet winkel leusden 369 360  de gemeente Amersfoort per 01-07-2016 drastich is gezakt ( vooral

omzet overige 810 900 veroorzaakt door de uitkomst van de aanbesteding )

kostprijs van de omzet -273 -251 Desondanks hebben we wel meer geld uitgegeven aan werkgelegenheid

bruto resultaat 2.222 2.303 (o.a. kansjaar). De omzet van onze winkels is gestegen; niet door 

prijsstijgingen, maar door een stijging in goederen en klanten. 

personeelskosten 1.591 1.431

afschrijvingen 62 66 Het resultaat in de deelneming Kringtex, die we vooral gebruiken om 

huisvestingskosten 379 400 ons kansjaarproject te financieren, is gedaald i.v.m. het onder

rente ( incl. hypotheek ) 32 32 druk staan van de textielprijzen. 

overige kosten 177 255

resultaat eigen inspanningen -19 119

mutatie voorziening

resultaat deelneming 52 96

resultaat in onze jaarrekening 33 215

2. verdeling van de winkelomzet x 1.000 euro 2016 2015

Amersfoort Leusden Amersfoort Leusden

huisraad 318 151 328 141 Omzet en klanten bijven over de hele linie iets stijgen.

meubelen 184 43 218 41 We zien wel een verschuiving binnen de artikelgroepen, ook door

boek/beeld/muziek 358 62 320 65 het verschuivende aanbod van spullen. 

kleding 231 80 218 77

wit & bruingoed 152 31 133 34

koffiehoek 57 58

overige 16 2 19 2

totaal winkelomzet ex. btw 1.316 369 1.294 360

aantal betalende klanten 197.751 56.704 192.978 54.758

gemidd. omzet per klant 6,65 6,51 6,71 6,57

3. goederen x 1.000 kilo 2016 2015

amersfoort 2.792 2.615 Het aantal verwerkte kilo's is (weer) gestegen; in totaal ca. 100.000

leusden 528 533 kilo.

overige 36 107 De inzameling textiel is nagenoeg gelijk gebleven. 

totaal kilo's inbreng 3.356 3.255

verkocht via winkel 1.491 1.397 Het aandeel goederen verkocht in de winkel ( levensduurverlening) 

verwerkt textiel 851 849 is verbeterd van 65 naar 67 %; dit is een kleine verschuiving

recyclestromen 736 749 ( verbetering) t.o.v. het aandeel recyclestromen. 

totaal kilo's uitgaand 3.078 2.995

percentage hergebruik 91,7% 92,0% Ons percentage hergebuik hebben we op peil kunnen houden,

ook onder druk van de steeds grotere stroom goederen. 

4. verwerkt textiel door Kringtex x 1000 kilo 2016 2015

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

winkelkleding a kwaliteit 68 8,0% 72 8,5% voor ons uitgesorteerd. Kringtex is voor 50% ons eigendom

draagbare kleding overig 477 56,0% 500 58,8% (samen met Kringloopcentrum Baarn-Bunschoten) , en deelt  

draagbare schoenen 34 4,0% 35 4,1% onze doelstellingen op milieu - en sociaal gebied. 

herwinning grondstof ( wol, katoen, poets) 255 30,0% 227 26,7% Wij bestemmen de verdiensten uit Kringtex altijd  

restafval nat & enkele schoenen 17 2,0% 15 1,8% ten behoeve van re-integratieplaatsen & Kansjaar)

totaal verwerkt textiel 851 100,0% 849 99,8%

5. alle medewerkers door het jaar heen 2016 2015 medewerkers:

type aantal fte aantal fte

dienstverband 40 36,5 42 34,2 Incl. 4 medewerkers uit het 'doelgroepenregister'.

kansjaar ( max.1 jaar met uitstroombegeleiding ) 11 4,4 10 4,3 Uitstroom naar betaald werk bij Kansjaar meer dan 60% !

vrijwilliger 174 36,6 173 35,1

re-integratie 60 6,9 65 8,2 We proberen iedereen die baat heeft bij een zinvolle dagbesteding

dagbesteding/projecten 19 3,8 21 3,3 binnen onze organisatie een plek te geven, en een stapje verder

stages 70 5,2 44 3,5 te helpen in zijn/haar ontwikkeling, op welk niveau dan ook. 

taakstraf 78 2,4 96 4,0

totaal 452 95,8 451 92,6


