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Wat een jaar
We lijken er doorheen gekomen te zijn. Met hulp van al onze
medewerkers, onze flexibiliteit, en niet te vergeten, steun
van de overheid..

betrokken te houden met onze Corona-nieuwsbrief.
Met de installatie van een reserveringssysteem voor onze
klanten en een eigen webshop hebben we ook weer een
hoop bijgeleerd qua automatisering. Allemaal met dank
aan de ongekende talenten van onze eigen medewerkers.
Honderden klanten sloegen enthousiast via onze website
aan het boeken en dat zorgde er even voor dat de hele boel
volledig vastliep. En weer snel opgelost, ook door diezelfde
medewerkers!

Wat we geleerd hebben in het afgelopen jaar, is hoe
waardevol de connectie met onze medewerkers is, en
dat we belangrijk zijn voor heel veel mensen. Dat was
natuurlijk allemaal niet helemaal onbekend, maar toch,
ik had me nooit zo direct gerealiseerd hoezeer we elkaar
nodig hebben. Met de eerste lockdown-periode na 15
maart 2020 waren we opeens meer dan de helft van al onze
medewerkers kwijt, omdat ze niet mochten of durfden te
komen. Afgelopen zomer leek alles een stuk rooskleuriger,
alhoewel de corona-restricties het werken niet makkelijker
maakte, en we nog steeds draaiden met een zeer beperkte
bezetting.

Ondertussen begint het land weer los te komen,
versoepelingen alom, en hopelijk blijvend. Ik ben er nog
niet gerust op. Maar wat ik wel weet, is dat we de uitdaging
aankunnen.
Mieke Bleij,
directeur-bestuurder

En half december was het weer raak! We hebben er toen
wel voor gezorgd dat al onze vrijwilligers en andere
medewerkers allemaal konden blijven komen, al was het
maar voor een paar uurtjes per week, om er toch even
uit te zijn. En we probeerden iedereen op de hoogte en
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“Superblij waren we dat
na de1e op17 juni Oud
Nieuws 2.0 weer open kon
op Zwaaikom 25. En met
of zonder mondkapje: Het
allerleukste vinden wij het
gezellige klantencontact
en de afwisselende spullen
die we steeds in de winkel
zetten. Gewoon lekker
zinvol bezig zijn, samen
met leuke mensen”.

Marga & Trudy
Vrijwilligers
Taakstraffen
Stages
Re-integratie
Dienstverband
Dagbesteding

Financiën

Kansjaar

Inkomsten

Uitgaven

€1.879.384

€1.933.313

Bedrijfsresultaat

- €53.929

Deelneming Kringtex

€32.907

Omzet winkels
Inzameling
Overige

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Overige

Netto resultaat

- €21.022

“Ik ben hier 4,5 jaar geleden
gekomen net voor het eerste
Kerstspektakel, Superdruk
Henry
was het toen, dus meteen
“Nooit saai en dus blijf ik.. Wachten
een leuke vuurdoop achter
op meer verrassingen. Werken
de kassa! Mijn man werkt
hier is voor mij, alweer ruim 3
hier ook en zo ben ik in
jaar geleden, een soort redding
contact gekomen met de
geweest om te voorkomen
kringloop. Het contact met
dat ik in een gat zou vallen.
collega’s en alle klanten
				
Vrijwel altijd kan ik hier terecht
die je spreekt maakt het
want zowel voor als achter de
zo fijn hier te werken. De
schermen is er altijd wel wat te
corona-tijd, zonder die
doen. Ook voor mij als fotograaf/
												
klanten, was ook wel heel
communicatiemedewerker.
bijzonder, we hebben toen
Ook tijdens de lockdown. Slechts
gewoon doorgewerkt met
1 week was de toko volledig
een deel van het team en de
gesloten en voor de rest was er
Joke
winkel heringericht en mooi
voldoende te beleven. Gaan met
gemaakt”.
die banaan”!
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RVT
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Textielatelier
Magazijn

Planning &
Administratie

Transport

Leusden

Winkels
Amersfoort

Bericht van de Raad van Toezicht
In 2020 heeft Kringloopcentrum Amersfoort - Leusden
de doorontwikkeling in het RvT - model vorm gegeven.
De systematiek met audit - en remuneratie commissie
is bestendigd en draagt bij aan de uitgangspunten van
goed bestuur. Door Petra van Hilst (lid RvT, juridisch
profiel) zijn na haar toetreden per 1 september 2020 de
reglementen doorontwikkeld en deze worden in februari
2021 definitief vastgesteld.

De RvT heeft in de zomer tijdens een bijeenkomst
op locatie aan de Zwaaikom voor de eerste keer haar
functioneren geevalueerd. Hiervoor waren vooraf
afspraken gemaakt over vorm en inhoud. Het werken met
twee commissies wordt als waardevol gezien. Daarnaast is
vastgesteld dat de nabije toekomst en de daarbij horende
ontwikkelingen belangrijke aandachtspunten zijn voor de
RvT.

Hein van Vliet heeft in de zomer tijdens een Coronaproof bijeenkomst informeel afscheid genomen van
de RvT. Hein heeft belangrijke bijdragen geleverd in het
transitieproces van het bestuursmodel naar RvT-model en
gezorgd dat dit ook bij de notaris allemaal in goede banen
werd geleid.

Vanaf het begin van de eerste Corona-golf en de
intelligente lockdown van het voorjaar is er speciale
aandacht geweest voor de consequenties van de
financiele situatie van KCAL. We stellen vast dat door het
gevoerde beleid van de afgelopen jaren, de compensatie
vanuit de Rijksoverheid en de voortvarende bijsturing op
de bedrijfsvoering door Mieke Bleij en haar management
team er vooralsnog voldoende middelen zijn om een
positief perspectief vast te houden.

Er is door de RvT vijf keer vergaderd, waarvan drie keer
digitaal via Teams. De eerste digitale vergadering was
door de onervarenheid nog suboptimaal, maar geleidelijk
aan heeft zich een digitale vergadercultuur ontwikkeld
die aan de verwachtingen voldoet. Ook de commissies
hebben digitaal plaatsgevonden. Tijdens de vergaderingen
zijn de kwartaalcijfers en ontwikkelingen binnen de
organisatie besproken.

Astrid van den Eikhof
(Voorzitter)

Henk Kroon

Astrid van den Eikhof
Voorzitter RVT

Petra van Hilst
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