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Regionaal textielsorteercentrum Kringtex in het zonnetje 

Alweer ver in het nieuwe jaar lijkt 2021 een leven 
geleden. Met een tweede lockdown van december 
WRW�KDOYHUZHJH�MDQXDUL��JHVORWHQ�NRI¿HKRHN��
mondkapjesplicht & beperkingen in bezoekersaantallen 
hebben we het ook in 2021 weer gered. 

In veel opzichten was 2021 een ‘tussenjaar’. Niet 
heel veel activiteiten door het jaar heen, maar wel  
voorsorteren op het ‘nieuwe normaal’, en vooral, 
moedig volhouden. Wel een doorlopend gegeven is de 
inzet van al onze medewerkers, in goede en mindere 
tijden. 

Noemenswaardig: onze nieuwe vintage033 afdeling, 
eigen webshop, en het opknappen van zowel de winkel 
in Leusden als Amersfoort. 

We zijn eind 2021 gestart met een strategisch traject 
om de organisatie optimaal voor te bereiden op de 
toekomst op korte en langere termijn; waarbij het 
managementteam, maar zeker ook de Raad van 
Toezicht nauw zal worden betrokken.      

De Raad van Toezicht heeft heel 2021 via Microsoft 
Teams vergaderd, en na het vertrek van de voorzitter 
medio 2021 heeft het tweede halfjaar Kees de Kruijf 
de honneurs als interim-voorzitter waargenomen. 
Waarvoor dank! In juni 2021 heeft ook Henk Kroon 
afscheid genomen als RvT lid, na het volbrengen van 
zijn volledige termijn. Hester Frank is als nieuw RvT lid 
toegetreden. Ondertussen is in 2022 Peter Schrage als 
nieuwe voorzitter toegetreden, en is de RvT weer op 
volle sterkte. De functie toezichthouder is binnen onze 
Stichting een onbezoldigde vrijwilligersfunctie. 

We bedanken iedereen die zich met veel passie inzet 
voor onze organisatie om een bijdrage te leveren 
richting een duurzame samenleving.

Nu met z’n allen op naar betere tijden!  

Raad van Toezicht en directeur-bestuurder Mieke Bleij

Met z’n allen

Peter Schrage
(Voorzitter)

Hester FrankPetra van HilstKees de KruijfHenk PoolMieke Bleij

Kringtex B.V. is ons textielsorteerbedrijf, die (naast 
voor andere kringloopcentra) zowel voor ons als 
voor Kringloopcentrum Baarn-Bunschoten op een 
verantwoorde manier kleding uitsorteert voor onze 
winkels. Verantwoord, omdat deze twee eigenaars 
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Kringtex dit lokaal (in Amersfoort) voor ons doet met 
inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
Ook verantwoord, omdat door deze intensieve wijze 
van sorteren geen textiel in de verbrandingsoven 
verdwijnt, en ons gesorteerde niet-herdraagbare textiel 
in recyclestromen wordt afgevoerd. Zo doen we dat al 20 
jaar! 

Textiel is hot op dit moment, en terecht. Onze 
gezamenlijk oproep aan iedereen is dan ook:
• Als je nieuw koopt: koop goede kwaliteit duurzame

kleding, en geen eenmalige troep!
• Liever of ook 2e hands kopen? Nog beter, ook voor je

portemonnee!
• Textiel in te leveren: doneer aan het

kringloopcentrum, dan komt het gegarandeerd goed
terecht!



    
 437 medewerkers         73,9 fte   
 424 in 2020           73,6 in 2020

        
  
  

   Totaal aantal adressen bezocht

    6.468  
            6.764 in 2020

      46.597 km gereden
      40.368 km in 2020

Kringloopcentrum
Amersfoort-Leusden

Aantal inkomende oproepen

21.761
   17.459 in 2020

Goederen & CO2 besparing
Totale hoeveelheid ingezamelde goederen

   2.718.603  kg
             2.986.038 kg in 2020

     
     19%  Opgehaald

    
     40%  Ingebracht bij onze winkels

     26%  Uit textielcontainers

               
                  Rova & ‘t Spieghel  15% Van milieubrengstations
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          Verwerking

  44%  Verkocht in winkels

   
   Recyclestromen:
  33%  Textiel verwerkt

  18%  Overig

  5% Restafval

  

  Milieurendement:  95,1
     94,1 in 2020
   

Medewerkers       

Financiën

 CO2 besparing

 De hoeveelheid hergebruikte  
 goederen staat gelijk aan de
 CO2 besparing van:

     2.854 TON

Dit is te vergelijken met:

391.372 bespaarde bomen

Of het verbruik van 1147 verwarmde 
huishoudens gedurende een jaar 
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Inkomsten

€ 1.894.000

Uitgaven

€ 1.825.000
Bedrijfsresultaat*

€ 79.000

 *exclusief deelneming Kringtex 
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TEXTIEL

Webshop

Dienstverband

Vrijwilliger

Re-integratie

Dagbesteding/projecten

Stages

Taakstraffen

Omzet winkels

Inzameling

Overige

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Overige

Eindelijk kunnen onze Kringloop producten en 
handgemaakte producten uit ons textielatelier 
online bekeken en gekocht worden! We zijn in 2021 
namelijk begonnen met een webshop pilot. 

Dit wordt allemaal mede mogelijk gemaakt dankzij 
vrijwilliger Laura, die ons niet alleen helpt door 
de producten en de foto’s voor de webshop te 
verzorgen, maar ook door ons Instagram account te 
beheren dat steeds meer volgers weet te binden.

De bescheiden selectie van producten wordt 
uitgezocht in de winkel, en vervolgens 
gefotografeerd en op de webshop geplaatst. Hierbij 
blijken we veel talent in huis te hebben, want we 
hadden al mensen in huis die de webshop taken met 
liefde op zich hebben genomen.

De hanteerbare spullen verzenden we door heel 
Nederland tegen normale tarieven! Woont u in de 
buurt? Ook afhalen bij onze winkel in Amersfoort is 
een mogelijkheid. In dat geval krijgt u de instructies 
in uw mail om een ophaalafspraak te maken.

We zijn blij met hoe de webshop zich ontwikkeld 
heeft en er staan over het algemeen meer dan 200 
producten die online gekocht kunnen worden!

Wilt u onze webshop bezoeken? Ga dan naar 
shop.kringloopamersfoortleusden.nl.
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          (Vormgeving: Hans Kok)

Vintage033 - een nieuwe afdeling in Amersfoort

Mieke Bleij

In november 2021 hebben we in het bijzijn van 
ZHWKRXGHU�)DWPD�.RúHU�.D\D�	�GLUHFWHXU�YDQ�RQV�
textielsorteerbedrijf Kringtex BV, Necla Sener-Karadavut 
ons nieuwe vintage033 gedeelte in Amersfoort geopend. 
Dat deden we onder begeleiding van de geweldige 
muziek van Trio Bakelied. Vanaf nu kun je hier exclusieve 
vintage kleding en vinyl scoren. Met deze nieuwe 
afdeling slaan we een nieuwe weg in op het gebied van 
circulair textiel. 

Vintage 033 is het resultaat van een nog nauwere 
samenwerking met ons textielsorteerbedrijf, die voor ons 
jaarlijks bijna een miljoen kilo textiel verwerkt. Naast de 
reguliere kledingafdeling hebben we door nog intensiever 
en handmatig uitsorteren weer een nieuwe slag geslagen 
binnen de upcycling van lokaal textiel en vintage kleding.

Op zoek naar vinyl? Naast de grote hoeveelheid 
vintage kleding vind je onze platen nu ook in het 
Vintage033 gedeelte. 
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