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Voorwoord 

In 2019 hebben we wederom een fantastisch jaar gedraaid. Met nog steeds een club enthousiaste 
vrijwilligers kunnen we ons meten aan de mooiste Kringlopen van Nederland en daar zijn we super 
trots op. Maar liefst 60 vrijwilligers zijn bij ons werkzaam en dit jaar zijn we gegroeid van 
één naar anderhalve persoon in loondienst. 

Onze omzet is gegroeid naar 150.000 euro en begin 2019 zijn er plannen om uit te breiden op papier
gezet. 

We krijgen een Bouwkringloop en een Textielatelier. Hiervoor hebben we 400 m2 extra ruimte 
gehuurd en hebben we ons uitbreidingsplan gerealiseerd. Dit ondanks de extra werkdruk die we 
zeker in de tweede helft van het jaar hebben ervaren om deze uitbreiding te realiseren. Eind 2019 
zijn we klaar om te starten en het wachten is op de juiste vergunningen. 

Extra belasting hebben we ook ervaren als gevolg van de af en toe te krappe bezetting. Onze 
vrijwilligers en medewerkers verdienen complimenten voor de wijze waarop ze met deze situatie 
zijn omgegaan. 

In 2020 gaan we kijken hoe de nieuwe afdelingen functioneren en of ze rendabel mee kunnen 
draaien. 

Het functioneren van onze kringloopwinkel is en blijft mensenwerk. Ik wil dan ook heel graag via 
deze weg mijn respect en dankbaarheid uitspreken aan alle vrijwilligers. Zonder hen waren we nooit
zover gekomen en dankzij hen was 2019 weer een zeer succesvol jaar!

Tieneke van Putten
Bedrijfsleider
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1. Inleiding

In dit jaarverslag wordt teruggekeken op de activiteiten van de Kringloopwinkel Vianen in 2019. 
Dit jaarverslag is als volgt opgebouwd. 

In hoofdstuk 2 lichten we toe wat onze kernactiviteiten zijn en hoe we daar in het verslagjaar 
uitvoering aan hebben gegeven. 

In hoofdstuk 3 beschrijven we in hoeverre we onze doelstellingen, zoals omschreven in ons 
bedrijfsplan 2019, hebben kunnen realiseren. 

In hoofdstuk 4. vind je een overzicht van wat we inzamelen en wat er verkocht wordt.

In hoofdstuk 5 lichten we onze sociale resultaten toe.

In hoofdstuk 6 is de samenstelling van ons bestuur per 31 december 2019 opgenomen. 
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2.  Kernactiviteiten 

In de gemeente Vianen en omstreken worden op afspraak bij mensen thuis goed herbruikbare en/of 
te recyclen goederen en materialen, gratis opgehaald. Deze goederen worden gesorteerd, zo 
mogelijk gerepareerd en verkocht in onze winkel. 

Inwoners van de gemeenten Vianen en omstreken kunnen goederen ook zelf aanleveren bij onze 
Goedereninname aan de Hagenweg 7A te Vianen. 

Kapotte apparaten, oud papier, oud ijzer, overtollig textiel worden zoveel als mogelijk gescheiden 
en afgevoerd naar recyclingbedrijven. Goederen die incourant zijn, worden verkocht aan opkopers 
of afgestort bij de Stadswerf. Kapotte en oude meubelen gaan naar de Gezel in Gorinchem, waar 
hun vrijwilligers er weer mooie zelfontworpen meubels van maken. Er wordt veel samengewerkt 
met de Kringlopen Zederik, Giessenlanden, Ameide en Leerdam. We wisselen spullen met elkaar 
uit, zodat er nog meer verkocht kan worden.  Mede hierdoor wordt voorkomen dat bruikbare 
spullen onnodig gestort moeten worden. 

De prijzen van de kledingrestanten staan door het grote aanbod onder druk. En er is een overschot 
aan resttextiel. Dit is één van de redenen dat wij een Textielatelier opstarten waar van resttextiel 
weer leuke artikelen worden gemaakt. 

De activiteiten bij onze Kringloopwinkel worden voor een groot deel uitgevoerd door vrijwilligers. 
Dit zijn voor een deel vrijwilligers die, om wat voor reden dan ook, al een tijdje niet mee (kunnen) 
doen binnen onze maatschappij.

Onze kernactiviteiten zijn in 2019 niet gewijzigd. 

We danken al onze klanten en iedereen waar we mee samenwerken voor het vertrouwen dat we ook
in 2019 weer hebben gekregen.
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3. Onze doelstellingen 2019 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven in hoeverre we onze plannen en doelstellingen 2019 hebben 
gerealiseerd. Zoals ook al aangegeven in ons bedrijfsplan sluiten de milieudoelstellingen van onze 
kringloopwinkel prima aan bij de huidige maatschappelijke opinie met betrekking tot milieu. 

Wereldwijd komt men gelukkig steeds meer tot het inzicht dat het milieu bescherming behoeft. Het 
is van groot belang dat er zuinig omgegaan wordt met grondstoffen en dat we tot reductie van CO 2 
moeten komen. In Nederland zijn concrete ambities vertaald in landelijke regelgeving waaraan 
gemeenten zich in toenemende mate committeren. Zo ook in onze gemeente. Er is een toepasselijke 
naam voor deze regelgeving gevonden “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). 

Inmiddels is het duidelijk dat de doelstellingen die gemeenten zich opleggen, niet te realiseren zijn 
zonder een goed functionerend kringloopbedrijf. Onze uitdaging is om samen met de gemeente 
optimaal bij te dragen in de nieuwe keten van circulaire economie. Dit is een systeem dat o.a. 
bedoeld is om hergebruik van producten te maximaliseren. Hoe kunnen wij hergebruik van 
producten maximaliseren en optimaal bij dragen aan de circulaire economie?  Hiervoor zijn wij met
een uitbreidingsplan gekomen. Er komt een Bouwkringloop en een Textielatelier bij. 

Wat is een Textielatelier? 
In het atelier worden alleen unieke producten van 100% kringloopmaterialen en -stoffen gemaakt. 
Kortom mooie, bruikbare, bijzondere upcycle-artikelen. Op deze manier kunnen wij nog meer 
bijgedragen aan hergebruik en duurzaamheid. 

Wat is een Bouwkringloop?
Er worden nieuwe en herbruikbare bouwmaterialen verkocht. Het zijn ingezamelde bouwmaterialen
van bedrijven en particulieren. We stimuleren de aannemers om het bruikbare afval bij ons te 
brengen. Zo komt er minder afval op de Stadswerf; goed voor het milieu en de portemonnee van de 
klusbedrijven
Concluderend kunnen we zeggen dat wij op deze manier het gedachtegoed van onze Stichting 
onderstrepen.
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4. Inzamelen en verkopen

In 2019 hebben we in zijn totaliteit zo’n 100.000 stuks artikelen verkocht.

Wij hebben een grove schatting gemaakt en er komt ca. het dubbele binnen van wat wij verkopen. 
Dit betekent dat we de helft ongeveer moeten afvoeren. De reden dat er 50% wordt afgevoerd zijn 
divers. Soms zijn de artikelen niet verkoopwaardig of kapot en soms zijn er hele mooie spullen die 
niet verkopen. Deze spullen gaan uiteindelijk naar een goed doel of naar de recycling. Wat daar nog 
van overblijft brengen wij naar de Stadswerf.

Hieronder een overzicht van de meest verkochte artikelen.

Artikelen Aantalle
n

Glas, 
serviesgoed en 
huishoudelijk

17.200

Kleding 13.000
Boeken 11.000
Curiosa   9.500
Creabea   8.020
Kerst   5.100
Speelgoed en 
knuffels

  4.600

CD’s, DVD’s en 
LP’s

  3.700

Alles waar een 
stekker aan zit

  2.700

Meubelen   1.530
Schoenen   1.050
Gereedschappe
n

820

Schilderijen      650

Onze chauffeurs hebben ca. 200 keer verkochte artikelen thuisbezorgd en 
750 keer thuis spullen opgehaald.

Voor de toekomst komt er een weegsysteem voor de binnengekomen artikelen. Dit gaat ons een 
goed beeld geven van wat er binnenkomt en wat er verkocht wordt. Wij hopen dit in 2021 te 
realiseren. 
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5. Sociale resultaten

Wij hebben 60 vrijwilligers aan het werk. Mensen die zich met veel liefde en plezier inzetten voor 
onze klanten. Klantvriendelijkheid en een schone winkel staan bij ons hoog in het vaandel
Wij werken onder meer samen met Wil-Lekstroom, vluchtelingenwerk, het UWV en een enkele 
keer met een re-integratie bureau. Een deel van de vrijwilligers is via deze organisaties bij ons aan 
het werk gegaan.
In 2019 hebben we bovendien hulp gehad van ca. 50 stagiaires en ca. 50 taakgestraften. 
Daarnaast hebben wij 1.5 fte in loondienst. Deze medewerkers zijn verantwoordelijk voor de 
bedrijfsleiding van de kringloop.

Zonder onze vrijwilligers kunnen wij niet draaien daarvoor zijn wij altijd op zoek naar 
vrijwilligers. Heb je zin in “het ik ben iedere dag jarig gevoel”? Namelijk dat gevoel dat je krijgt 
als je een doos openmaakt en nieuwsgierig bent naar wat erin zit? Neem contact op met de 
bedrijfsleider, mevr. Tieneke van Putten op telefoonnummer 0347 345 856 of mail naar 
info@kringloopvianen.nl.

Goede doelen
Ook in 2019 hebben wij weer een deel van onze winst geschonken aan goede doelen. Hieronder een
overzicht daarvan: 

Goede doelen:
Muziekvereniging Excelsior Everdingen € 250,00
Stichting Ouderenreis € 1.000,00  
Maag Lever Darm Stichting; sponsoring van een
vrijwilliger bij de Nijmeegse vierdaagse

€ 200 

Oranjevereniging Vianen € 900,00 
Deelname Viaans Dictee € 132,00
Volkstuinvereniging € 500,00 
Totaal € 2.982,55

Ook doneren wij regelmatig spullen aan goede doelen:
Warme kleding, tenten, slaapzakken voor de vluchtelingen in Frankrijk

Kleding voor Afrika en Roemenië 
Huishoudelijke artikelen, cd’s en dvd’s voor het Leger des Heils
Kerstactie; cadeaubonnen Voedselbank Vianen 
Artikelen uitgeleend voor sinterklaas, Pasen en andere thema’s aan 
basisscholen. 

In 2019 hebben we ook donaties mogen ontvangen ten behoeve van onze uitbreiding.

Organisatie: Donatie:
Rabobank, Coöperatiefonds 9.000,00 euro voor een elektrische bedrijfsauto
Gemeente Vijfheerenlanden, 
burgerinitiatief

25.000,00 euro voor de verbouwingskosten t.b.v 
de uitbreiding Bouwkringloop en Textielatelier
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6. Samenstelling bestuur

De kringloopwinkel is een Stichting en het bestuur bestaat op 31 december uit vijf personen. 

Het bestuur is belast met het besturen van en vertegenwoordigt de Stichting. Het bestuur is verplicht
dat te alle tijden de rechten en verplichtingen van de Stichting worden gekend.

Per 31 december 2019
Mevrouw M. Stolk, voorzitter
Mevrouw M. Froon, secretaris
De heer K. Haan, penningmeester
De heer A. Bogerd, algemeen lid
Mevrouw G. Vink, algemeen lid
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