
jaarverslag 2017 in cijfers Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden

1. financieel resultaat x 1.000 euro 2017 2016

omzet winkel amersfoort 1.353 1.316 Onze omzet overige is ook in 2017 lager omdat het ophaalcontract met 

omzet winkel leusden 366 369 de ROVA per 01-07-2016 drastich is gezakt; in 2017 is het hele 

omzet overige 765 810 effect zichtbaar. 

kostprijs van de omzet -250 -273

bruto resultaat 2.234 2.222

personeelskosten 1.675 1.591 Desondanks hebben we wel meer geld uitgegeven aan werkgelegenheid

afschrijvingen 59 62 (o.a. kansjaar). Onze huurkosten zijn gestegen in 2017 door het uitbreiden 

huisvestingskosten 414 379 en verbouwen van onze locatie aan de Zwaaikom, in december is onze

rente ( incl. hypotheek ) -29 32  bouwkringloop 'KLUS' geopend. 

overige kosten 195 177

resultaat eigen inspanningen -80 -19

Het resultaat in de deelneming Kringtex wordt gebruikt om 

resultaat deelneming 71 52 ons kansjaarproject te financieren.

resultaat in onze jaarrekening -9 33

2. verdeling van de winkelomzet x 1.000 euro 2017 2016

Amersfoort Leusden Amersfoort Leusden

huisraad 356 152 318 151 Omzet en klanten bijven over de hele linie iets stijgen.

meubelen 190 40 184 43 We zien wel een verschuiving binnen de artikelgroepen, ook door

boek/beeld/muziek 343 59 358 62 het verschuivende aanbod van spullen. 

kleding 238 82 231 80

wit & bruingoed 146 32 152 31

koffiehoek 58 57

overige 22 1 16 2

totaal winkelomzet ex. btw 1.353 366 1.316 369

aantal betalende klanten 199.316 56.861 197.751 56.704

gemidd. omzet per klant 6,79 6,44 6,65 6,51

3. goederen x 1.000 kilo 2017 2016

amersfoort 2.861 2.792 Het aantal verwerkte kilo's is toch (weer) gestegen; in totaal ca.

leusden 537 528 70,000 kilo. Dit is voor ca. 50.000 kilo te danken aan de gestegen 

overige 27 36 textielinzameling. 

totaal kilo's inbreng 3.425 3.356

verkocht via winkel 1.478 1.491 Het aandeel goederen verkocht in de winkel ( levensduurverlening) 

verwerkt textiel 899 851 is van 67 naar 66 % gegaan; stabiel t.o.v. het aandeel recyclestromen

recyclestromen 758 736

totaal kilo's uitgaand 3.135 3.078

percentage hergebruik 91,5% 91,7% Ons percentage hergebuik hebben we op peil kunnen houden.

ondanks de steeds grotere stroom goederen. 

4. verwerkt textiel door Kringtex x 1000 kilo 2017 2016

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

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

draagbare kleding overig 503 56,0% 477 56,0% (samen met Kringloopcentrum Baarn-Bunschoten) , en deelt  

draagbare schoenen 36 4,0% 34 4,0% onze doelstellingen op milieu - en sociaal gebied. 

herwinning grondstof ( wol, katoen, poets) 270 30,0% 255 30,0% Wij bestemmen de verdiensten uit Kringtex voor het overgrote deel 

restafval nat & enkele schoenen 18 2,0% 17 2,0% ten behoeve van re-integratieplaatsen.

totaal verwerkt textiel 899 100,0% 851 100,0%

5. alle medewerkers door het jaar heen 2017 2016 medewerkers:

type aantal fte aantal fte

dienstverband 41 37,4 40 36,5 Incl. 4 medewerkers uit het 'doelgroepenregister'.

kansjaar ( max.1 jaar met uitstroombegeleiding ) 9 4,4 11 4,4 Uitstroom naar betaald werk bij Kansjaar meer dan 60% !

vrijwilliger 189 41,6 174 36,6

re-integratie 34 6,4 60 6,9 We proberen iedereen die baat heeft bij een zinvolle dagbesteding

dagbesteding/projecten 23 5,8 19 3,8 binnen onze organisatie een plek te geven, en een stapje verder

stages 82 5,7 70 5,2 te helpen in zijn/haar ontwikkeling, op welk niveau dan ook. 

taakstraf 86 2,3 78 2,4

totaal 464 103,6 452 95,8


