Jaarverslag 2021
Erwin Sturing, directeur
Met trots laten wij in deze infosheet de resultaten zien van
het jaar 2021. Voor veel mensen een zwaar jaar omdat we
nog steeds te maken hadden met het Corona Virus. Pas op 3
maart 2021 konden de deuren van de winkel weer open. Met
vele maatregelen konden we met onze vrijwilligers door
blijven werken. De winkel konden we aanpassen en
verbeteren maar belangrijker dan dit: De mensen hielden
contact met ons en elkaar. De sociale doelstelling is en blijft
de belangrijkste pijler binnen onze organisatie. Met vijf
leidinggevenden was het heel druk om iedereen de juiste
aandacht en begeleiding te geven. 2021 was het jaar waarin
we een recordgewicht aan spullen hebben verwerkt, namelijk
439.530 kilo aan spullen! Het aantal vrijwilligers bleef
hetzelfde als in 2020 en daardoor was de werkdruk erg hoog.
Gelukkig kwamen aan het eind van het jaar er meer
vrijwilligers helpen. Ons werd duidelijk dat er ook meer
betaalde medewerkers aangenomen moeten worden in 2022.
De enorme aandacht van klanten na een lockdown heeft ons
erg goed gedaan. Van veel klanten horen wij dat het bij ons
altijd erg druk is in vergelijking van andere winkels in de stad.
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Missie

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Wij
geloven dat iedereen kwaliteiten heeft en een zinvolle bijdrage kan leveren aan
onze samenleving. We willen onze vrijwilligers, met ongekende kwaliteiten, door
passende begeleiding tot bloei laten komen. Daarnaast vinden wij het belangrijk
dat we zorgzaam omgaan met onze wereld. Als kringloopbedrijf dragen we 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. Wij bieden werkplekken
waar de talenten en (leer)behoeften van de vrijwilliger centraal staan. Samen
zorgen we ervoor dat tweedehands spullen niet bij het afval belanden, maar
worden hergebruikt. Door het organiseren van de kringloopactiviteiten zien we een
mooie kruisbestuiving tussen de sociale doelstelling en een bedrijfsmatige aanpak.

Mensen

Het aantal vrijwilligers ten opzichte van voorafgaand jaar is ongeveer hetzelfde
gebleven. We hebben onze focus in 2021 gehad op het werven van vrijwilligers,
aangezien het aantal spullen maar blijft groeien. We zien dat de meeste vrijwilligers
tot bloei komen bij ons en we zijn er trots op dat 4 vrijwilligers zijn doorgestroomd
naar betaald werk.

Financiën

2021 was, ondanks dat de winkel 10 weken gesloten is geweest, een prima jaar
voor Kringloop+. We sloten het jaar af met een goed resultaat. Er is
kostenbesparing geweest op het personeel. Het aannemen van een derde
werkbegeleider werd uitgesteld. Daarnaast vertoonde de omzet van vooral het
tweede halfjaar een groei. Op onze website is de jaarrekening 2021 te vinden.

Hergebruik

In totaal hebben we 439.530 kg spullen ingezameld. We hebben het afval met 2%
terug gebracht. Het hergebruikpercentage is met 3% gegroeid naar 79%. Het
aandeel producthergebruik is met 4% gestegen naar 47%.

Financiën

Mensen
In totaal
73 medewerkers
Instroom:
12

5 betaalde krachten
4 participatiebanen
3 stagiairs

Afschrijvingen
3%
Verkoop

15%

18%

30

2%

54%

23%

85%

Huisvesting

Uitstroom:
11

Personeel

Kosten

Uitstroom naar
betaald werk: 4

%

Winkelomzet
per afdeling

20

Omzet

Baten

10

De gemaakte winst komt volledig ten goede aan de
0
maatschappelijke doelstellingen van Kringloop+.
Daarnaast heeft Kringloop+ een goede doelen fonds
waarmee we in 2021 voor een bedrag van meer dan
€2800,- hebben gedoneerd aan goede doelen.
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61 vrijwilligers

Overige opbrengsten

Algemene kosten

Hergebruik
Afval
93.880 kg

21%

Producthergebruik
205.496 kg

47%
Materiaalhergebruik
138.954 kg

32%

Inzameling

CO2 besparing:
439.530 kg

Ophalen: 115.263 kg
Inbreng: 324.267 kg

439.530 kg goederen

Totaal hergebruik: 79%
Samenwerkingen: Leger des Heils, Van Mesdag, GON, Participatiewerkplaats Vinkhuizen, Netwerkoverleg Vinkhuizen, Gemeente
Groningen, Exodus, Impact Noord, Cosis, BKN, Milieudienst, Virol, Tel, Eeko, JB tradings en Reclassering Noord-Nederland

