"De schouders eronder"

Jaarverslag 2020
Missie
Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Nog te veel
mensen leven in eenzaamheid, hebben geen werk, geen sociaal netwerk, ervaren geen
zingeving en voelen zich buitengesloten. Wij geloven dat iedereen kwaliteiten heeft en een
zinvolle bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Daarom bieden wij een veilige
werkplek voor onze vrijwilligers. Hier is ruimte om anderen te ontmoeten, iets te doen voor
een ander, structuur te krijgen, erkenning te krijgen en een doel te hebben in het leven. We
willen onze vrijwilligers, met soms ongekende kwaliteiten, tot bloei laten komen. Hierdoor
ontwikkelen de vrijwilligers zich op een positieve manier en raken ze gemotiveerd om hun
persoonlijke doelen te behalen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat we zorgzaam
omgaan met onze wereld. De huidige consumptiemaatschappij pleegt roofbouw op onze
aarde. Daarom dragen wij als kringloopbedrijf bij aan een duurzame wereld, waarin
hergebruik van spullen en materialen vanzelfsprekend is.

Visie
Bij ons is iedereen welkom en daarom werken er bij ons vrijwilligers met zeer verschillende
achtergronden, ambities en mogelijkheden. Daaronder vallen mensen die psychisch
kwetsbaar zijn, nieuwe Nederlanders, gepensioneerden, werkzoekenden, ex-gedetineerden
en taakgestraften, stagiairs en mensen met een beperking. Ook zijn er betrokken
wijkbewoners die zich bij ons bedrijf inzetten voor hergebruik en het terugdringen van
armoede. Wij bieden een werkplek waar de talenten en (leer)behoeften van de vrijwilliger
centraal staan. Door het geven van erkenning, waardering en passende begeleiding zien wij
vrijwilligers tot bloei komen. Door met elkaar samen te werken in een team, ontstaat er
verbinding tussen vrijwilligers en groeit hun sociale netwerk. Samen zorgen we ervoor dat
tweedehands spullen niet bij het afval belanden, maar worden hergebruikt. Na inzameling
worden gebruikte spullen van goede kwaliteit door ons gesorteerd, getest, schoongemaakt
en verkocht. Onverkochte spullen worden klaargemaakt voor recycling. Hierdoor gaan er zo
min mogelijk spullen en materialen verloren.
Door het organiseren van de kringloopactiviteiten creëren
we werkplekken en zien we een mooie kruisbestuiving
tussen de sociale doelstelling en een bedrijfsmatige aanpak.

Erwin Sturing, directeur
Veel mensen willen 2020 zo snel mogelijk vergeten, een bewogen jaar
waarin allerlei beperkingen om de hoek kwamen kijken. Tot twee keer
toe een winkelsluiting, aanpassingen om mensen nog wel te kunnen
laten winkelen en onzekerheid bij onze vrijwilligers en medewerkers.
Veel mensen voelden zich onveilig. Logischerwijs heeft dit een enorme
invloed gehad op de bedrijfsvoering van onze stichting. Maar wij
hebben doorgezet, samen de schouders eronder gezet en zijn we
elkaar tot steun geweest. We konden ons aanpassen, we waren
flexibel en hebben toch nog veel klanten blij gemaakt. Het virus heeft
nog niemand van onze stichting te pakken gehad en daarin voelen wij
onze gezegend. Bij het opmaken van de balans is het resultaat
uiteraard veel lager dan voorgaande jaren, maar het bleef in de zwarte
cijfers. Hoe bijzonder is dat! Na de eerste sluiting waren de klanten
heel snel weer terug en ze vertelden dat ze ons hadden gemist.
Klanten bleven komen en voelden zich in de winkel veilig. Achteraf
kunnen we zien dat wij ook in dit lastige jaar veel geleerd hebben en
wij zijn trots op het resultaat!
Het jaar 2021 begon met opnieuw een behoorlijke uitdaging, maar
ook daar zijn wij tegen bestandgebleken. Er zijn inmiddels veel zeer
trouwe vrijwilligers waar we op kunnen bouwen. Daarnaast hebben
we veel fans van de winkel die het heel erg gezellig vinden om, op
afspraak, bij ons te winkelen. We hopen dat deze klanten binnenkort
weer gewoon spontaan bij ons langs kunnen komen. Hoe dit jaar ook
zal gaan, wij gaan door en zetten ons in voor mens en milieu!
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Mensen

Financiën
Algemene kosten

In totaal
67 medewerkers

Overige opbrengsten
Omzet

%

Afschrijving

5 participatiebanen

Uitstroom:
12
Uitstroom naar
betaald werk: 3

20

Huisvesting

15

Kosten

Baten

10

De gemaakte winst komt volledig ten goede aan de
maatschappelijke doelstellingen van Kringloop+.
Daarnaast heeft Kringloop+ een goede doelen fonds
waarmee we in 2020 voor een bedrag van meer dan
€8000,- hebben gedoneerd aan goede doelen.
Deze kun je vinden op onze website.
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Instroom:
12

6 betaalde krachten

Winkelomzet
per afdeling

25

Verkoopkosten

50 vrijwilligers

6 stagiairs

Personeel

Hergebruik
Afval

Producthergebruik

103.600 kg

178.829 kg

Inzameling

434.090 kg goederen
Ophalen: 106.699 kg
Inbreng: 327.391 kg

Materiaalhergebruik

CO2 besparing:
434.090 kg
CO2 verbruik: 35.000 kg

151.661 kg

Hergebruik

Totaal hergebruik: 76%
Samenwerkingen: Van Mesdag, GON , Participatiewerkplaats Vinkhuizen, Netwerkoverleg Vinkhuizen, Gemeente Groningen,
Exodus , Impact Noord, Cosis, BKN, Milieudienst, Virol, Tel, Eeko, JB tradings en Reclassering Noord-Nederland

