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              an het bestuur
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2020 zal de geschiedenis ingaan als heel bijzonder jaar. Voor 
het eerst in haar bestaan werd Spullenhulp genoodzaakt 
haar deuren te sluiten. Corona hee   veel schade berokkend 
maar dankzij de tomeloze inzet en fl exibiliteit van de me-
dewerkers en vrijwilligers is Spullenhulp goed door de crisis 
heen gekomen. Mede dankzij de ondersteuning van de rijks-
overheid is de fi nanciële schade beperkt gebleven.

Drie medewerkers hebben corona opgelopen en zijn lange  jd uit de running geweest maar gelukkig zijn zij allen her-
steld. 

Ondanks de crisis hee   Spullenhulp haar maatschappelijke rol  zo goed mogelijk ingevuld. Zo bleef het mogelijk 
spullen te brengen ondanks dat de winkel gesloten was. Dit leidde overigens wel tot grote voorraden en uitpuilend 
magazijn maar weggooien was geen op  e. De directeur en medewerkers hebben persoonlijk 700 ‘lange soesters’ 
rondgebracht bij de zorginstellingen in Soest om de zorgmedewerkers en de vaak eenzame ouderen een hart  onder 
de riem te steken. 

In september hebben de directeur en bestuur gezamenlijk een cheque mogen overhandigen aan het Prinses Maxima 
Centrum in Utrecht. Het mooie bedrag van 12.000 euro werd door Lions Nederland verdubbeld en zo kon gezamen-
lijk een serieuze bijdrage worden geleverd aan de inrich  ng van de ouder-kind-kamers in het Maxima Centrum.

Dankzij ons personeel en de vele vrijwilligers hebben we in 2020 de enorme stroom goederen op uitstekende manier 
weten te sorteren en te scheiden in bruikbare spullen (die de winkel in gaan) en herbruikbare grondstoff en die in 
res  rac  es worden afgevoerd.  Jaarlijks wordt door de branchevereniging een benchmark uitgevoerd.  En dat we het 
echt goed doen blijkt wel uit de 1ste plaats van de aangesloten kringloopbedrijven wat betre   milieu rendement. En, 
de winkel doet het ook goed, een tweede plaats in de categorie omzet per vierkante meter. 

Wij bedanken Bert de Wilde en zijn team voor hun inzet en betrokkenheid in dit bijzondere jaar! 

Paul Frijling

Voorzi  er



aar staan wij voor ?
Doordat de inwoners van Soest ons spullen gunnen zijn wij in staat om 
onze doelstellingen in te vullen, zoals:
• S  muleren van hergebruik van goederen en grondstoff en.
• Bevorderen van een schoner milieu, het tegengaan van verspilling   
 van grondstoff en en bestrijding van afval.
• Kansen creëren voor mensen met een afstand tot de  arbeidsmarkt   
 waaronder het bieden van werkervaringsplaatsen, reïntegra  eplaatsen, stage 
 plaatsen en dagbestedings plaatsen.
• Mo  veren, begeleiden en scholen van werknemers en vrijwilligers.
• S  muleren en (fi nancieel) ondersteunen van duurzame en maatschappelijke  
 ac  viteiten van inwoners en organisa  es in Soest en omgeving.
S  ch  ng Kringloopcentrum Spullenhulp, onze offi  ciële naam, is een s  ch  ng zonder 
winstoogmerk. Wij zijn opgericht om herbruikbare goederen in te zame-
len, te scheiden, te recyclen en/of te verkopen in onze winkel. Dankzij de 

ie zijn wij ?

Als eerste kringloop van Nederland zijn wij in 
1973 begonnen in een schuur aan de Veldweg 
te Soest. Er is in 45 jaar veel veranderd binnen 
spullenhulp. In de jaren ‘90 betrokken we het 
huidige pand aan de Schans, waar de kring-
loop zich hee   weten te ontwikkelen tot een 
bedrijf waar we trots op zijn:  S  ch  ng 
Kringloopcentrum Spullenhulp. Een s  ch  ng 
die nog al  jd werkt zonder winstoogmerk, die 
zich inzet voor duurzaamheid en werkgelegen-
heid. Daarnaast steunen we ook diverse goede 
doelen. In 2020 werken 136 mensen bij 
Spullenhulp, waarvan 20 in vaste dienst. Zij 
worden ondersteund door 82 vrijwilligers en 
34 overige medewerkers, via de reclassering, 
stage of uitzendbureaus.
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Wij zijn een s  ch  ng zonder winstoogmerk, die in 2014 de ANBI (algemeen nut beoogde instelling) status hee   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 directeur, 
Bert de Wilde

Voorzi  er:   * Paul Frijling
Secretaris:   * Heleen Mees 
Alg. bestuursleden: * Bernade  e Ledoux
   * Ingrid Koomen
   * Theo Vlug

  

   
   

   Directeur:   * Bert de Wilde
   Hoofd magazijn:   * Lucien Schmidt
   Hoofd winkel:  * Monique Pluntke
   1e medewerkers:  * Belinda van Essen
    * Lida Hohner
    * Eric Prinsen

            

Vaste medewerkers: 
*Rolanda Slechtenhorst, allround, 
*Sona Anastasian, kassa, 
*Astrid Broerze, winkelmedewerker , 
*Liesbeth van Oosterom, Speelgoed, 
*Lars van der Linden, Medewerker magazijn
*Rene Weekamp, chauff eur
*Astrid de Vos, huishouding
*Juliet Bush, kledingsortering  
* Fahkri Deghanmansahy
* Brigi  e Schaap
* Wil v Rouwendaal

Sortering 
Wit -en 

Het managemen  eam, zij vergaderen 2 wekelijks

rganisa  e.

L naar R: Belinda v. Essen, Monique Pluntke, Lida Hohner, 
Lucien Schmidt, Bert de Wilde en Eric prinsen

3 Koffi  ecorner: de Bakfi ets



  

Welke inwoner van Soest kent onze winkels eigenlijk niet? Spullenhulp en inmiddels ook de SKS store is een begrip in Soest en 
wijde omgeving. Al  jd gezellig, veel, heel veel vaste klanten. In 2020 bezoeken ruim 99.924 klanten onze winkels, die meer dan 
403.000 ar  kelen kopen. Ons winkelteam is iedere dag bezig om de winkels aantrekkelijk te maken. Aanpassingen en kleine 
verbouwingen doen we vaak met eigen medewerkers. Daarbij proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke 
materialen. 

inkels



orona

Wat was het voor ons kringloopcentrum schrikken toen wij op 15 maart dicht gingen. Pas weer op 1 mei werden deuren 
weer voorzich  g geopend. Het hele bedrijf was voorzien van spatschermen, veiligheidss  ckers en buiten stonden drang-
hekken om de grote toeloop van klanten in goede banen te leiden. We zijn 1 mei open gegaan en er mochten 5 klanten 
naar binnen. Het was een vreemd gevoel als er normaal gesproken per dag 500-600 klanten door je winkel gaan. 



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. Via “werk en inkomen” 
uitvoeringsorganisa  e BBS is er in 2020 weer een groot aantal mensen via een werkervaringsplek weer teruggekeerd in het ar-
beidsproces. Juist door werkervaring op te doen. 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 dagbeste-
ding. Bij Spullenhulp werken in 2020 alles bij elkaar 136 mensen. 

erkgelegenheid
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In 2020 hebben wij totaal meer dan 
790000kg aan spullen verwerkt. Ruim 78% is 
door de inwoners van Soest zelf naar 
ons Kringloopcentrum gebracht. 174.466 kg werd 
door onze haalservice thuis opgehaald.
In gewicht werd er veel ingezameld in meubelen, 
gevolgd door huisraad.  

ijfers

Omzetcijfers en bedrijfsresultaat *
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De spullen die wij gra  s van de inwoners van Soest 
krijgen, worden via de winkel verkocht, of als res  rac  e 
verhandelt aan  recyclebedrijven. De meeste winkelomzet  
in 2020 bestaat uit de verkoop van huisraad, en tex  el. 
De gemeente Soest gee   een tonnagevergoeding voor 
vermindering van de afvalstroom. Wij hebben 20 vaste 
medewerkers in dienst met een marktconform salaris 
en 82 vrijwilligers, die een we  elijk toegestane vergoe-
ding krijgen. Het pand is eigendom van de S  ch  ng.  
Het bedrijfsresultaat is posi  ef.

* x 1.000  Euro

* Personeel       578
* Huisves  ng                                  52
* Autokosten                                     9
* Verkoopkosten                              9
* Kantoor en algemeen                58
* Overig                                           91

Totale kosten       797



Spullenhulp hee   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 hee   Spullenhulp in 2020 dat op 88% weten te brengen.  
Het kleine beetje dat overblij   wordt uiteindelijk afgevoerd naar het Reinigingsbedrijf Midden Nederland, waar Spullenhulp ook 
goede afspraken mee hee  . Steeds zijn wij op zoek naar mogelijkheden om dit restje nog kleiner te maken. Door spullen te laten 
hergebruiken, wordt  het afvalbrengsta  on ontlast. Spullenhulp krijgt daar een vergoeding voor. Ook zijn er afspraken gemaakt 
met “Werk en Inkomen uitvoeringsorganisa  e BBS” om mensen die wat langer in een uitkeringssitua  e verkeren een werksta-
ge 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 brancheorganisa  e BKN (brancheorganisa  e Kringloop 
Nederland). 

                                amenwerking

Ook in 2020 konden we aardig wat s  ch  ngen ondersteunen met onze dona  es.

oede doelen.
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VOOR GRATIS OPHALEN VAN SPULLEN


