
jaarverslag 2019 in cijfers Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden

1. financieel resultaat x 1.000 euro 2019 2018

omzet winkel amersfoort 1.377 1.395 De omzet van winkel Amersfoort stagneert, ondanks onze inspanningen; 

omzet winkel leusden 381 368 het aantal klanten blijft iets steken. In Leusden zijn de klanten wat meer uit gaan geven.

omzet oud nieuws/internet 56 56 Oud nieuws was het hele jaar gevestigd op de Arnhemsestraat 

omzet overige 808 796 omzet inzamelingen en trajectvergoeding zijn nagenoeg gelijk gebleven

kostprijs van de omzet -258 -273 Door stevige aanscherping van ons aannamebeleid hebben we de stortkosten kunnen beperken.

bruto resultaat 2.364 2.342

personeelskosten 1.708 1.794 Onze personeelskosten zijn door bezuinigingen en strak budgetteren gedaald.

afschrijvingen 50 61 Er is zeer beperkt geinvesteerd, en een deel is volledig afgeschreven.

huisvestingskosten 402 411 Medio 2019 hebben we Zwaaikom 29 overgedragen aan het popcentrum. 

rente ( incl. hypotheek ) 15 17

overige kosten 171 2.346 188 2.471 In 2019 is de eindvergoeding derivaten van 11.000,- door de Rabo uitgekeeerd . 

resultaat eigen inspanningen 18 -129

resultaat deelneming 19 34 Dit betreft ons aandeel in het sorteercentrum Kringtex, er wordt over 2019 geen dividend uitbetaald.

resultaat in onze jaarrekening 37 -95

2. verdeling van de winkelomzet x 1.000 euro 2019 2018

Amersfoort Leusden Amersfoort Leusden

huisraad 437 166 428 149 de omzet blijft redelijk stabiel, in Leusden kleine stijging, in Amersfoort

meubelen 170 47 190 44 kleine daling. We hadden op een iets hogere opbrengst gerekend,

boek/beeld/muziek 342 55 336 60 maar mede door de BTW- verhoging van 6 naar 9 % is dat niet

kleding 228 76 221 81 gelukt. Ook krijgen we in verhouding meer huisraad en minder

wit & bruingoed 128 35 147 32 grotere spullen binnen, waardoor de opbrengst per kilo onder druk

koffiehoek 58 60 staat.

overige 14 2 13 2

totaal winkelomzet ex. btw 1.377 381 1.395 368

aantal verkochte artikelen 728.471 204.299 844.432 212.935 De aantallen geven een iets vertekend beeld omdat we vanaf 2019 een

opbrenst per artikel ( ex btw) € 1,89 € 1,86 € 1,65 € 1,73 aantal artikelen niet meer los verkopen maar in standaard aantallen.

opbrengst per verkochte kilo ( ex btw) € 1,05 € 1,05 € 1,11 € 1,11

aantal betalende klanten 201.900 56.589 211.419 58.470

gemidd. omzet per klant ( ex btw) € 6,82 € 6,73 € 6,60 € 6,29

3. goederen x 1.000 kilo 2019 2018

amersfoort 3.003 3.105 Het aantal verwerkte kilo's licht gedaald door het strengere aannamebeleid. 

leusden 573 567 Leusden is nog iets gestegen door de heropening van 't Spieghel

overige 26 24

totaal kilo's inbreng 3.602 3.696

verkocht via winkel 1.676 1.594 Het aandeel goederen verkocht in de winkel ( levensduurverlening) 

verwerkt textiel 1.003 998 is stabiel op 64,5 %. Ons % hergebruik is gestegen. Dit is 

recyclestromen 705 804 een enorme prestatie, zeker gezien de druk op kwaliteit van spullen. 

totaal kilo's uitgaand 3.384 3.396

percentage hergebruik 93,9% 91,9%

4. verwerkt textiel door Kringtex x 1000 kilo 2019 2018

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

winkelkleding a kwaliteit 80 8,0% 80 8,0% voor ons uitgesorteerd. Kringtex is voor 50% ons eigendom

draagbare kleding overig 552 55,0% 549 55,0% (samen met Kringloopcentrum Baarn-Bunschoten) , en deelt  

draagbare schoenen 40 4,0% 40 4,0% onze doelstellingen op milieu - en sociaal gebied. 

herwinning grondstof ( wol, katoen, poets) 297 30,0% 295 30,0% Wij bestemmen de verdiensten uit Kringtex voor het overgrote deel 

restafval nat & enkele schoenen 34 3,0% 34 3,0% ten behoeve van re-integratieplaatsen.

totaal verwerkt textiel 1003 100,0% 998 100,0%

5. alle medewerkers door het jaar heen 2019 2018 medewerkers:

type aantal fte aantal fte

dienstverband ( incl Amfors) 43 39,3 44 40,8 Incl. 7 medewerkers uit het 'doelgroepenregister'.

kansjaar ( max.1 jaar met uitstroombegeleiding ) 6 0,8 8 3,6 Uitstroom naar betaald werk bij Kansjaar in 2019 meer dan 60% !

vrijwilliger 179 39,7 192 43,9 We proberen iedereen die baat heeft bij een zinvolle dagbesteding

re-integratie 54 4,9 37 7,1 binnen onze organisatie een plek te geven, en een stapje verder

dagbesteding/projecten 32 5,6 30 7,2 te helpen in zijn/haar ontwikkeling, op welk niveau dan ook. 

stages 126 7,4 123 9,4 maatschappelijke stages:31, service mw ROCMN 32, overige 63

taakstraf 143 4,9 132 2,5

totaal 583 102,6 566 114,5

6. continuiteitsreserve x 1.000 euro 2019 2018 De cijfers zijn opgesteld obv Titel 9 boek 2 BW

bezittingen

inventaris etc. en pand leusden 666 709

waarde deelneming Kringtex 456 462

overige vorderingen/liquide middelen 1.200 1.232

totaal 2.322 2.403

eigen vermogen

geoormerkte reserve 182 182 Onze vrije reserve is genoeg om in het ergste geval iets meer dan 5

wettelijke reserve 447 453 maanden onze rekeningen te kunnen betalen en aan onze 

vije reserve tbv continuiteit 1.198 1.152 verplichtingen te voldoen. Dit valt ruim binnen de ANBI-richtlijnen.

1.827 1.787

overige schulden

voorziening groot onderhoud 40 40

hypotheek pand leusden 165 178

schulden kort 290 398

totaal 2.322 2.403


