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V              an het bestuur

1

Als we dachten dat 2020 een bijzonder jaar was dan 
deed 2021 daar nog een schepje bovenop.

Ondanks dat de maatschappij werd ontwricht door de 
ene	coronamaatregel	na	de	andere	heeft	Spullenhulp	
dankzij	de	tomeloze	inzet	en	flexibiliteit	van	de	mede-
werkers en vrijwilligers ook deze crisis goed doorstaan. Daarbij komt dat ook dit jaar dankzij de ondersteu-
ning	van	de	rijksoverheid	de	financiële	schade	beperkt	is	gebleven.

Het	winkelen	op	afspraak,	het	beperken	van	het	aantal	bezoekers	en	tijd	in	de	winkel	zijn	maatregelen	ge-
weest waarmee getracht is de winkel zo veel mogelijk open te houden voor onze trouwe klanten. Het bren-
gen	van	spullen	bleef	altijd	mogelijk	ondanks	dat	de	winkel	gesloten	was.	Dit	leidde	overigens	wel	tot	grote	
voorraden	en	uitpuilend	magazijn	maar	weggooien	was	geen	optie.	

Ook dit jaar hebben medewerkers en vrijwilligers gezorgd dat deelnemers aan de oranje vrijmarkt met Ko-
ningsdag hun niet verkochte spullen konden inleveren bij Spullenhulp. Heel veel mensen hebben hier dank-
baar	gebruik	van	gemaakt.	Het	begint	langzaam	een	traditie	te	worden.

2021 is ook het jaar dat we weer een nieuwe loot aan Spullenhulp hebben toegevoegd. In Soest-Zuid is een 
nieuwe	SKS-Store	geopend,	een	kleine	maar	fijne	kledingwinkel.	Door	de	succesvolle	kledinginzameling	
en de grote hoeveelheden van uitstekende kwaliteit die worden gebracht zijn wij in staat om nu in twee 
SKS-Stores kleding aan te bieden.

Dit	jaar	heeft	de	branchevereniging	BKN	een	audit	uitgevoerd	in	het	kader	van	het	in	2017	behaalde	keur-
merk. Wij zijn trots dat we wederom met vlag en wimpel zijn “geslaagd” en dat de conclusie is dat we ‘het 
voorbeeld zijn voor andere kringloopbedrijven’.

Dit alles is natuurlijk niet mogelijk zonder onze medewerkers en vrijwilligers! Om hen te bedanken is er een 
gezellige	boottocht	met	BBQ	georganiseerd.	Super	geslaagd	en	zeker	voor	herhaling	vatbaar!

Dankzij de vele brengers van spullen is het mogelijk dat we onze doelstellingen ieder jaar weer kunnen be-
halen. Het ondersteunen van goede doelen is één van deze doelstellingen. Daarom zijn we dit jaar begonnen 
om	de	brengers	van	spullen	te	keuze	te	geven	welk	goed	doel	hun	voorkeur	heeft.	Hiervoor	is	bij	inname	
goederen	een	monitor	geplaatst	waarop	de	keuze	gemaakt	kan	worden.	De	aktie	loopt	tot	april	2022.

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

Paul Frijling

Voorzitter



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	vrijwillgers.
•	 Stimuleren	en	(financieel)	ondersteunen	van	duurzame	en	maat-	
	 schappelijke	activiteiten	van	inwoners	en	
	 organi	saties	in	Soest	en	omgeving.
Stichting	Kringloopcentrum	Spullenhulp,	onze	officiële	
naam,	is	een	stichting	zonder	winstoogmerk.	Wij	zijn	
opgericht om herbruikbare goederen in te zamelen, te 
scheiden, te recyclen en/of te verkopen in onze winkel. 
Dankzij de opbrengst uit onze kringloopwinkel kunnen 
wij zelfstandig voortbestaan. Wij kunnen daardoor ook 

WW ie zijn wij ?

Als	eerste	kringloop	van	Nederland	
zijn	wij	in	1973	begonnen	in	een	
schuur aan de Veldweg te Soest. Er is 
in bijna 50 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 Kringloopcen-
trum Spullenhulp. Een	stichting	die	
nog	altijd	werkt	zonder	winstoogmerk,	
die zich inzet voor duurzaamheid en 
werkgelegenheid. Daarnaast steunen 
we ook diverse goede doelen. In 2021 
werken	136	mensen	bij	Spullenhulp,	
waarvan  21 in vaste dienst. Zij worden 
ondersteund door vrijwilligers en  
overige medewerkers, via de reclasse-
ring, stage of uitzendbureaus.

WW
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Wij	zijn	een	stichting	zonder	winstoogmerk,	die	in	2014	de	ANBI	(algemeen	nut	beogende	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	directeur,	Bert	de	Wilde

Voorzitter:   * Paul Frijling
Secretaris:   * Heleen Mees 
Alg. bestuursleden: * Bernadette 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, 
*Rene Weekamp, chauffeur
*Astrid de Vos, huishouding
*Juliet Bush, kledingsortering  
* Fahkri Deghanmansahy
* Brigitte Schaap
* Wil v Rouwendaal
* Sinchi de Groot
* Steve Lacle
* Yvonne Molenaar

 

Het managementteam, zij vergaderen 2 wekelijks

rganisatie.

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

3 Koffiecorner:	de	Bakfiets
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Welke inwoner van Soest kent onze winkels eigenlijk niet? Spullenhulp en inmiddels ook de twee SKS 
store	winkels	zijn	een	begrip	in	Soest	en	wijde	omgeving.	Altijd	gezellig,	veel,	heel	veel	vaste	klanten.	In	
2021	bezoeken	ruim	94.000klanten	onze	winkels,	die	meer	dan	406.000	artikelen	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. 

Winkels

Vaste medewerkers: 
*Rolanda Slechtenhorst, allround, 
*Sona Anastasian, kassa, 
*Astrid Broerze, winkelmedewerker , 
*Liesbeth van Oosterom, Speelgoed, 
*Rene Weekamp, chauffeur
*Astrid de Vos, huishouding
*Juliet Bush, kledingsortering  
* Fahkri Deghanmansahy
* Brigitte Schaap
* Wil v Rouwendaal
* Sinchi de Groot
* Steve Lacle
* Yvonne Molenaar

Het managementteam, zij vergaderen 2 wekelijks

De SKS store aan de van Weedestraat, inmiddels een begrip in Soest. 
Een gezellige winkel, vol kleding, huisraad, boeken en cd’s. Maar ook 
speelgoed en sieraden. Op en top hergebruik van spullen. 

Duurzaamheid bij Spullenhulp is één van onze doelstellingen en daarom hebben 
we, om nog meer te kunnen aanbieden voor hergebruik, op 8 november in Soest 
Zuid	op	de	zuidpromenade	4a	een	3e	vestiging	geopend.	Een	fantastische	winkel	
met	textiel.	In	deze	leuke	winkel	vind	je	kleding	van	de	wat	duurdere	merken,	
maar dan met de bekende lage Spullenhulp prijzen. Ook vind je hier sieraden en 
schoenen. 
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Corona
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Vanwege de lockdown was Spullenhulp gesloten van 1 t/m 15 januari. Daarna zijn 
we	open	gegaan	op	afspraak.	Dat	was	een	ervaring	op	zich	binnen	no-time	was	er	
telefonsich 4 weken volgeboekt. Slechts 2 klanten konden met een winkelwagen-
tje	45	minuten	shoppen.	Na	deze	periode	kwam	de	situatie	dat	er	maar	een	antal	
mensen naar binnen mochten, met gebruik van een winkelwagen. Enorme rijen 
stonden voor de deur. 

15 december opnieuw een lockdown en wederom 
waren wij genoodzaakt de deuren te sluiten tot in 
2022. 



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. 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	2021	alles	bij	elkaar	136	mensen.	

erkgelegenheid
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30%

65%

1% 2% 2%
Werkgelegenheid

Personeel Vrijwilliger Stagiaires Werkervaring Inleen/uitzend

Als dank voor de inzet van 
onze vrijwilligers en medewer-
kers	bij	Spullenhulp	tijdens	de	
corona pandemie, hebben we 
een	mooie	boottocht	over	de	
Eem georganiseerd. Op het 
vogeleiland op het Eemmeer 
was	er	een	heerlijke	BBQ
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In 2021 hebben wij totaal meer dan 
735.000kg	aan	spullen	verwerkt.	
Ruim 84% is door de inwoners 
van Soest zelf naar ons Kringloopcentrum 
gebracht. 115.000 kg werd door onze 
haalservice thuis opgehaald.
In gewicht werd er veel ingezameld in 
meubelen, gevolgd door huisraad.  

Inzameling:

ijfersC
3567

Omzet: x 1.000

+
 Omzet winkel                                 781
  NOW en TVL                                 144           
 Totaal baten                     924

Omzetcijfers en bedrijfsresultaat *
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De spullen die ons gegund worden door de 
inwoners van Soest, worden via de winkel ver-
kocht,	of	als	restfractie	verhandelt	aan		recycle-
bedrijven. De meeste winkelomzet  in 2021 be-
staat	uit	de	verkoop	van	huisraad,	en	textiel.	
Wij hebben 21 vaste medewerkers in dienst 
met een marktconform salaris en  vrijwilligers, 
die	een	wettelijk	toegestane	vergoeding	krij-
gen.	Het	pand	is	eigendom	van	de	Stichting.		
Het	bedrijfsresultaat	is	positief.

* x 1.000  

Kosten:

* Personeel       563
* Huisvesting                                  56
* Autokosten                                     9
* Verkoopkosten                            13
* Kantoor en algemeen                57
* Exploitatie                                    30    
* Afschrijving                                  34  

Textiel; 277

Huisraad; 232

Inzamelvergoeding ; 79

Beeld en geluid; 13

Meubels; 68

Boeken; 54

Wit en Bruingoed; 58

Overig; 144



 Omzet winkel                                 781
  NOW en TVL                                 144           
 Totaal baten                     924

De spullen die ons gegund worden door de 
inwoners van Soest, worden via de winkel ver-
kocht,	of	als	restfractie	verhandelt	aan		recycle-
bedrijven. De meeste winkelomzet  in 2021 be-
staat	uit	de	verkoop	van	huisraad,	en	textiel.	
Wij hebben 21 vaste medewerkers in dienst 
met een marktconform salaris en  vrijwilligers, 
die	een	wettelijk	toegestane	vergoeding	krij-
gen.	Het	pand	is	eigendom	van	de	Stichting.		
Het	bedrijfsresultaat	is	positief.

Spullenhulp	heeft	goede	afspraken	gemaakt	met	de	RMN	en	Gemeente	Soest.	Restfracties	en	restafval	kun-
nen	wij	aanleveren	op	het	afvalbrengstation.	Spullenhulp	heeft	in	2021	nog	maar	9%	van	alle	spullen	die	
binnen komen, als restafval aangeboden.
Ook zijn er afspraken gemaakt met “Werk en Inkomen uitvoeringsorganisatie 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).	

                                

amenwerkingS

oede doelen.

89%
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0800 574 64 54
VOOR	GRATIS	OPHALEN	VAN	SPULLEN

Kinderboerderij “de Veenbrink”

In	2021	heeft	Spullenhulp	besloten	om	het	donatiebedrag	te	verdubbelen,	omdat	door	Corona	in	2021	
vanuit	het	exploitatie	overschot	niet	gedoneerd	is.	Een	mooi	bedrag	van	€	40.000,-	is	vrij	gemaakt	om	vijf	
goede doelen te ondersteunen. Klanten die spullen kwamen brengen, konden via een touchscreen hun 
voorkeursstem uitbrengen.  


