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V

an het bestuur
Het jaar 2016 kenmerkt zich door een forse groei. Zowel in het
aantal gebrachte spullen als in het aantal bezoekers zien wij
een positieve tendens. Heel veel Soesters, maar ook steeds
mensen van buitenaf weten Spullenhulp te vinden.

W

Ons personeel en de vele vrijwilligers hebben de groeiende
stroom aan spullen op een uitstekende manier weten te
sorteren en te scheiden in bruikbare spullen (die de winkel in
gaan) en herbruikbare grondstoﬀen die in restfracties worden
afgevoerd. Dat hebben zij zo goed gedaan dat het milieurendement is gestegen naar 92%. Dat we het goed doen blijkt
ook uit de benchmark die de branchevereniging jaarlijks uitvoert. Spullenhulp komt namelijk wat milieu rendement betreft op de 15e plaats van de 191 aangesloten kringloopbedrijven. En, de winkel doet het nog beter, een 1e plaats in de categorie omzet en aantal klanten per vierkante meter.
In de categorie inzameling per m2 staan we op de 2e plek van de 191 aangesloten kringloopbedrijven

Als eerste kringloop van Nederland zijn wij in
1973 begonnen in een schuur aan de Veldweg
te Soest. Er is in ruim veertig jaar veel veranderd binnen spullenhulp. In de jaren ‘90
betrokken we het huidige pand aan de Schans,
waar de kringloop zich heeft weten te ontwikkelen tot een bedrijf waar we trots op zijn:
Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp. Een
stichting die nog altijd werkt zonder winstoogmerk, die zich inzet voor duurzaamheid en
werkgelegenheid. Daarnaast steunen we ook
diverse goede doelen. In 2016 werken er 111
mensen bij Spullenhulp, waarvan er 17 in
vaste dienst zijn. Zij worden ondersteund door
65 vrijwilligers en 29 overige medewerkers, via
de reclassering, stage of uitzendbureaus.

Ook dit jaar heeft twee maal de kledinginzameling plaatsgevonden. Met drie auto’s is totaal 7000 kg aan kleding opgehaald bij de inwoners van Soest en Soesterberg. Wij zijn blij met de hoeveelheid maar vooral ook met de kwaliteit.
De aandacht die men besteed aan het wassen, vouwen en verpakken van de kleding is bijzonder.
Naast de traditionele verkoop in de winkel heeft ons enthousiaste team dit jaar ook nieuwe activiteiten en verkoopacties georganiseerd. Een greep hier uit:Zomermarkt: 8 juni een deels overdekte zomermarkt, die zoals altijd weer
gezellig was met een mooie opbrengst. Graai maar raak; Grote bergen ongesorteerde kleding buiten in een tent voor
€ 1,- p/st, wat was het druk. Kerstmarkt: De mooiste spullen, een Shantykoor, gratis chocolademelk in een 50m2
grootte tent een klaterend succes.
Aan de andere kant vergeten wij niet waarvoor wij het doen. Ten eerste natuurlijk het milieu. Hergebruik van goederen en grondstoﬀen spaart ons kwetsbare milieu en draagt bij aan een duurzame samenleving. Maar ten tweede weten wij tientallen mensen met soms een ﬂinke afstand tot de arbeidsmarkt , perspectief, regelmaat, arbeidservaring
en een zinvolle dagbesteding te geven.
Ook groepen en organisaties buiten Spullenhulp krijgen onze aandacht. Zo hebben wij een grote Spullenhulptaart
geschonken aan de ouderen van 5 verzorgingstehuizen in Soest , maar ook een ﬁnanciële ondersteuning van oa. Artischock, Don Bosco en de Regenboog
In oktober hebben wij een werkbezoek voor de gemeenteraad en Wethouder Adriani georganiseerd. Het was al weer
enige tijd geleden dat gemeenteraadsleden op bezoek waren en wij graag onze bijdrage aan de Soester samenleving
onder de aandacht wilden brengen.
Tot slot zijn wij in gesprek met de gemeente Soest over de overname pand. In het kader van het accommodatiebeleid
van de gemeente mag zij geen panden meer bezitten die niet wettelijk zijn voorgeschreven. Dit geeft Spullenhulp de
mogelijkheid om het pand te verwerven en vervolgens uit te breiden. Ten behoeve van de uitbreiding is architect Astrid Rasch gevraagd een schetsontwerp te maken.

Medewerkers en vrijwilligers 2016

ie zijn wij ?
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aar staan wij voor ?

Doordat de inwoners van Soest ons spullen gunnen zijn wij in staat om
onze doelstellingen in te vullen, zoals:
•
Stimuleren van hergebruik van goederen en grondstoﬀen.
•

Bevorderen van een schoner milieu, het tegengaan van verspilling van grondstoﬀen en bestrijding van afval.
Kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waaronder het bieden van werkervaringsplaatsen, reïntegratieplaatsen, stageplaatsen
en dagbestedingsplaatsen.
Motiveren, begeleiden en scholen van werknemers en vrijwilligers.
Stimuleren en (ﬁnancieel) ondersteunen van duurzame en maatschappelijke
activiteiten van inwoners en organisaties in Soest en omgeving.

•
•
•

Onze bedrijfsleider Bert de Wilde en zijn team hebben er voor gezorgd dat 2016 kan worden bijgeschreven als een
geweldig jaar. Dank hier voor!
Paul Frijling
Voorzitter

Eric Prinsen en Rolanda Slechtenhorst
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rganisatie.

Welke inwoner van Soest kent onze winkel eigenlijk niet? Spullenhulp is een begrip in Soest en wijde omgeving. Altijd gezellig,
veel, heel veel vaste klanten. In 2016 bezoeken ruim 110.000 mensen onze winkel, die meer dan 365.000 artikelen kopen. Ons
winkelteam is iedere dag bezig om de winkel aantrekkelijk te maken. Aanpassingen en kleine verbouwingen doen we vaak met
eigen medewerkers. Daarbij proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke materialen.

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk, die in in 2014 de ANBI (algemeen nut beoogde instelling) status heeft gekregen. Het
bestuur vergadert 4 tot 5 x per jaar en is verantwoordelijk voor het beleid. De dagelijkse leiding van Spullenhulp is in handen van onze
bedrijfsleider, Bert de Wilde

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Alg. bestuursleden:

inkel

* Paul Frijling
* Albert Scheven
* Heleen Mees
* Bas Uyland
* Bernadette Ledoux
* Ingrid Koomen

Het managementteam, zij vergaderen 2 wekelijks
Bedrijfsleider:
Hoofd magazijn:
Hoofd winkel:
1e medewerkers:

Inname goederen
Lars van der Inden en Lucien Schmidt (R)

Sortering Wit -en Bruingoed
Ronald Bamberg en Nico Storck (R)

* Bert de Wilde
* Lucien Schmidt
* Monique Pluntke
* Belinda van Essen
* Lida Hohner
* Eric Prinsen

Vaste medewerkers:
*Rolanda Slechtenhorst, allround,
*Ronald Bambergen, medewerker magazijn,
*Sona Anastasian, kassa,
*Astrid Broerze, winkelmedewerker ,
*Liesbeth van Oosterom, Speelgoed,
*Lars van der Linden, Medewerker magazijn
*Rene Weekamp
Weekamp, chauﬀeur
*Nathalie Verwoerd
*Siouxsie van den Berg, administratie
*Koen van Barneveld, bijrijder
*Heidi Joustra, administratie

Afdeling kleding. van links naar rechts: Reina Vastenburg, Belinda van
Essen en Yvonne van den Berg

Sortering boeken en media
Lida Hohner en Howard White

Sortering en controle Wit -en bruingoed
Ronald Bamberg en Nico Storck (R)
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en uniek gebouw

Ooit een gebouw gezien dat gemaakt is van sloopmaterialen? Een gebouw, dat zijn eigen elektriciteit en warmte opwekt? Een
gebouw, dat ook het regenwater benut? In zo’n gebouw is kringloopcentrum Spullenhulp gevestigd.

W

erkgelegenheid

71

Door onze doelstellingen biedt Kringloopcentrum Spullenhulp kansen voor
werkgelegenheid. Wij bieden kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook bieden wij ruimte voor dagbesteding en stageprojecten. Juist door een goede samenwerking met bepaalde instellingen komen
veel mensen hier voor een kortere tijd werken of stage lopen en met
regelmaat blijven zij dan via een vrijwilligersfunctie voor langere tijd, als
winkelmedewerker of achter de schermen om ingebrachte spullen te
sorteren of op de auto om spullen op te halen. Zonder vrijwilligers
kan Spullenhulp niet bestaan. Als erkend leerbedrijf bieden wij ook
stageplekken voor een aantal onderwijsinstellingen. Ook werken
wij samen met zorginstellingen m.n. voor dagbesteding. Bij Spullenhulp werken in 2016 alles bij elkaar 111 mensen.
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37

Omzet:

C

x

ijfers

19

ijzondere activiteiten:

Spullenhulp heeft ook in 2016 weer leuke en bijzondere activiteiten georganiseerd. In juni was er de zomermarkt: marktkramen
op het buitenterrein vol met bijzondere spullen. In juni was er ook weer de kledingactie: `graai maar raak`: alles voor 1 euro.
22 september stond Spullenhulp in het teken van de Hollandse dag, leuke en mooie Hollandse spullen, voor zachte prijsjes.
1 oktober was de Kringloopdag. Ieder uur waren er speciale kortingen.
16 december: in een tent op het voorterrein een
echte Kerstmarkt, met prachtige herbuikbare
spullen. Er was gratis erwtensoep, warme chocolademelk en koek. Er waren optredens van een
mantelzorg- en een Shantikoor in de avond. We
waren tot 21.00 uur open.

Omzetcijfers en bedrijfsrultaat *
106
Textiel
Huisraad
Meubilair
Speelgoed
Boeken, media
Wit en bruingoed
Restfracties
Tonnagevergoeding
Bulktextiel

Totale omzet

237
201
62
26
85
53
2,5
97
8

769 +

Kosten:
Huur
114
Lonen
439
Algem. bedrijfslasten 110

Totale kosten

Inzameling:

B

De spullen die wij gratis van de inwoners van Soest
krijgen, worden via de winkel verkocht, of als restfractie
verhandelt aan recyclebedrijven. De meeste winkelomzet
in 2015 bestaat uit de verkoop van huisraad, op de voet
gevolgd door textiel. De gemeente Soest geeft een tonnagevergoeding voor vermindering van de afvalstroom.
Wij hebben 13 vaste medewerkers in dienst met een
marktconform salaris en 32 vrijwilligers, die een wettelijk toegestane vergoeding krijgen. Het pand wordt
gehuurd van de gemeente Soest. Het bedrijfsresultaat
resulteert in een klein verlies.

+
663

* x 1.000 Euro

In 2016 hebben wij totaal
825000 kg aan spullen verwerkt. Ruim 70% is door de inwoners van Soest zelf naar ons
Kringloopcentrum gebracht.
247.500 kg werd door onze
haalservice thuis opgehaald.
In gewicht werd er veel ingezameld in meubelen, gevolgd
door huisraad.
Uit de opbrengst van deze bijzondere activiteiten
hebben wij alle verzorgingstehuizen in Soest getrakteerd op taart voor iedere bewoner.
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amenwerking

92%

Spullenhulp heeft goede afspraken gemaakt met diverse stakeholders. Zo is er een convenant met de Gemeente Soest, waarin
afspraken staan over vergoedingen voor het inzamelen en het te behalen milieurendement. Uitgangspunt is dat er minimaal 75 %
hergebruikt moet worden van alles wat ingezameld wordt. Inmiddels heeft Spullenhulp in 2016 dat op 91% weten te brengen.
Het kleine beetje dat overblijft wordt uiteindelijk afgevoerd naar het Reinigingsbedrijf Midden Nederland, waar Spullenhulp ook
goede afspraken mee heeft. Steeds zijn wij op zoek naar mogelijkheden om dit restje nog kleiner te maken. Door spullen te laten
hergebruiken, wordt het afvalbrengstation ontlast. Spullenhulp krijgt daar een vergoeding voor. Ook zijn er afspraken gemaakt
met “Werk en Inkomen BBS” om mensen die wat langer in een uitkeringssituatie verkeren een werkstage aan te bieden, zodat ze
ervaring kunnen opdoen in het werkproces. Een aantal daarvan is uitgestroomd naar een betaalde baan of werkt nu als vrijwilliger bij Spullenhulp. Spullenhulp is lid van de brancheorganisatie BKN (brancheorganisatie Kringloop Nederland).

0800 574 64 54
G

oede doelen.

Ook in 2016 konden we aardig wat stichtingen ondersteunen met onze donaties.
•
Kinderhospice Binnenveld
•
Scoutingroep Don Bosco
•
Artishock
•
Stichting de Regenboog
•
Verzorgingstehuizen Molenschot
Marienburg,
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