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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 

De lezer gegroet, 

Een openingstekst maken over het verslag van het jaar 2019, nu eind april 2020 geeft een 

bijzonder perspectief.  

Hoe slecht of goed dat jaar ook was, het is gezeur vanuit waar we nu staan. Het was 

overigens wel weer een goed jaar, dat 2019, het zat helemaal op de lijn van een grote reeks 

van jaren. Het ging ons goed, maar dat was het geval voor de hele kringloopbranche, die 

in Nederland een vast element in het aanbod is geworden. En dat is goed ook; het is een 

correctie op de overvloedige consumptie die onze tijd zo kenmerkt of is het kenmerkte, in 

de verleden tijd. Wij zullen zien. 

Het meest aannemelijk is dat het meeste weer in een bekend spoor gaat lopen met een 

enkele blijvende wijziging. Misschien wat meer thuis werken, misschien wat minder 

vakantie met het vliegtuig. 

Toch maar even terug naar 2019: in onze filialen ging de omzet weer vooruit, zij het dat 

de groeicijfers wat matigden. Het lijkt erop dat wij in onze omgeving in de richting van 

verzadiging gaan. Voor het sorteercentrum is het minder makkelijk; het aanbod van 

gedragen textiel is zo overmatig, dat het steeds lastiger wordt er een goede bestemming 

voor te vinden. Zo erg is dat niet, zolang wij onze maatschappelijke functie maar blijven 

vervullen met onze nu 22 personeelsleden en ver over de honderd vrijwilligers. Zij kregen 

het zo langzamerhand wel heel erg druk en op den duur is dat onhoudbaar. Niettemin 

kregen ze het weer voor elkaar, waarvoor hulde. 

Ik wens u vooral nu een goede gezondheid en hoop op gezonde terugkeer naar een 

mogelijk gezondere wereld. 

 

Max Gras, voorzitter 
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Inleiding  

Tuk, mei 2020 

Kringloopwinkel en circulair ambacht 

Kringloop en circulair ambacht zijn eigenlijk geen nieuwe begrippen. 

Misschien herinnert u zich nog de verhalen van uw grootouders of van uw ouders? Of 

hebt u het zelf ervaren of in de praktijk gebracht. 

Er wordt niets weggegooid wat er nog te gebruiken is, was het motto. Dit gebeurde vaak 

vanuit financiële overwegingen of men vond het toch wel jammer om het weg te gooien. 

De te klein geworden kleding droeg de jongere broer of zus of werd doorgeven aan 

familie of vrienden. Menig moeder heeft vrije creaties van afgedankte kleding weten te 

maken.  

De patchworkdekens ontstonden door op een zuinige manier restjes stof aan elkaar te 

naaien. Toen vodden niet meer werden gebruikt voor het produceren van papier, ging 

men over om vloerkleden te weven. Beide uit nood geboren, maar snel was het gewoon. 

En het werden zelfs nog mode-items.  

Zo ging het ook met meubelen. Een nieuwe verflaag erop en het was zo goed als nieuw. 

De stoel, het ledikant of de kast werd doorgeven aan de volgende generatie. Stoelen 

werden op nieuw bekled of konden bij de stolenmatter gerepareerd worden. Dit gebeurde 

soms uit schaarste, maar er was zeker ook een besef van waarde van het meubelstuk aan 

zich en  voor het materiaal.  

De economie groeide. Men had meer te besteden. Warenhuizen, woonboulevards, 

meubelhuizen waren voor een breed publiek toegankelijk. Er was alles te koop. Brokante 

en vintage was meer hobby dan een manier van kringloop. 

Tegelijk ontstond het besef dat milieu en mens wereldwijd werden uitgebuit. Organisaties 

die zich tegen verspilling, oneerlijke prijzen en een groeiende afvalberg inzetten, lieten van 

zich horen en zo ook in Steenwijk. 

Het is bijna 30 jaar geleden dat er een kringloopwinkel is opgericht en in de 

Neerwoldstraat neerstreek. Het milieu, tégen de verspilling, het bieden van een sociale 

werkomgeving en zinvolle tijdsbesteding warende uitgangspunten. De winkel groeide, 

verhuisde naar de huidige locatie, breidde uit met een filiaal in Vollenhove en richtte het  

TSCS op. Het is nu een groot bedrijf in tweedehands goederen geworden. Een bedrijf 

waar zorg voor milieu en mens is.  

Het afgelopen jaar kwamen de inwoners en andere bezoekers om diverse redenen in de 

winkel: men zoekt gericht naar iets, men wil even ontspannen door rond te snuffelen en  

meestal wordt er ook iets gekocht. Een kopje koffie of een kleine maaltijd in onze 

restaurants maakt het bezoek gezellig. Hoogdagen zijn de dagen van kunst en kringloop  
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en de kerstmarkt, ook wordt er jaarlijks aandacht aan de nationale Kringloopdag besteed. 

Er zijn steeds meer bewuste klanten, die het milieu willen sparen en de verspilling 

tegengaan. Het groeiend aantal bezoekers bij het Repaircafé, dat bij ons op zaterdag 

aanwezig is, bevestigt dit zeker ook.  

Er werken nog medewerkers van het eerste uur in de winkel. Zij zetten zich nog steeds, 

ondanks hun soms hoge leeftijd, enthousiast in voor hun idealen en de winkel. 

Een groot bedankt!  

Aan de achterkant van het pand werden vele goederen ingeleverd, door onze 

medewerkers verwerkt en dan weer in de winkel gezet voor verkoop of door andere 

medewerkers gedemonteerd in bruikbare onderdelen, voor recyclen of anderszins gebruik. 

De goederenstroom kan behoorlijk oplopen zodat dat alle hens aan dek nodig zijn om dit 

te bewerkstelligen.  

Knap dat dit iedere keer weer lukt! 

Wij zijn natuurlijk blij dat de klanten veel goederen brengen zodat zij een tweede leven 

krijgen. Maar er is ook een keerzijde. Niet altijd kunnen wij controleren of die spullen 

goed genoeg zijn om ze te verkopen. Daardoor is een toename van restaval te registreren 

en hiermee ook extra uitgaven. Er wordt nu nog intensiever gesorteerd en gedemonteerd.  

Zo kunnen grondstoffen apart worden aangeboden op de 

markt. 

Het begrip circulair ambacht komt hierbij natuurlijk in beeld. 

Er wordt over nagedacht hoe kunnen wij als kringloopwinkel 

een bijdrage leveren. De kringloopwinkel slaat onderdelen 

van ingebrachte goederen in het sorteercentrum op,vooral 

hout. 

Steeds meer klanten vinden de weg naar de winkel en het 

aanpassen van de logistiek was noodzakelijk. Er moesten 

nieuwe kassabalies komen. 

Een voor de hand liggende kans circulair ambacht in de 

praktijk te brengen. In overleg tussen directeur Ineke de Jong en de medewerkers komt 

een ontwerp. De opdracht is: zo veel mogelijk hergebruiken, zo min mogelijk nieuw 

aanschaffen. Schroeven gebruiken en geen spijkers want dan laat het zich later 

gemakkelijker weer uit elkaar halen. 

Handige en creatieve medewerkers hebben veel tijd en werk in dit project gestoken. Hout 

van meubels en zelfs skilatten zijn in de nieuwe balies verwerkt. 

Het is zeker de moeite waard om eens in onze winkel te komen kijken. 
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In drie filialen van onze stichting -  in Tuk, in Vollenhove en in het sorteercentrum - 

zetten zich alle medewerkers, betaalde krachten en de vele vrijwilligers het hele jaar voor 

100% in om de winkel goed te laten draaien, om het voor de klanten zo prettig mogelijk te 

maken. Zij dragen dan ook de missie ‘goed voor mens en milieu’ dagelijks uit. Zonder hun 

inzet, doorzettingsvermogen, enthousiasme en creativiteit was dit niet mogelijk.  

 

Het bestuur en het management is hun zeer erkentelijk en hoopt ook in 

2020 op hun medewerking. 

 
 

Christel Schuuring-Kretzschmar, secretaris 

 

  

de skilat 

 

Het podium achter 

in de winkel 

 

Bij de ingang  
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De mens 
In loop der jaren is het bedrijf gegroeid en dit vraagt om meer medewerkers.  Om 
dagelijks een vaste kern van personeel te hebben is het belangrijk dat wij medewerkers 
hebben die in loondienst zijn.  

 Zij zorgen voor de structuur in het dagelijkse gebeuren. 

 Zij zorgen voor het uitvoeren van het beleid. 

 Zij zijn creatief en inventief om de winkel attractief te maken. 

 Zij dragen verantwoordelijkheid  naar klanten toe. 

 Zij zijn de contactpersonen voor de vrijwilligers in ons bedrijf. 

 Zij voeren de niet overdraagbare werkzaamheden uit. 
 

Waren het eind 2018 nog maar vijftien. Zijn het negentien vaste medewerkers eind 2019, 
gedeeltelijk voor onbepaalde of bepaalde tijd. Een behoorlijke groei. Hierbij willen wij 
erop wijzen dat alle sollicitaties openbaar zijn en wij de vrijwilligers in ons bedrijf ook een 
kans willen geven.  Elke vrijwilliger in ons bedrijf mag er op reageren en wordt in ieder 
geval uitgenodigd. Zo bieden wij de mogelijkheid vanuit een werkervaringsplaats door te 
kunnen stromen naar een vaste baan.  Dit is een enkele gevallen ook gebeurd.  
Waar de vaste krachten voor structuur zorgen, zijn het de vrijwilligers, die onze steun en 
toeverlaat zijn. Zonder hen is al het werk niet uit te voeren.  
Vrijwilligers zijn personen die vrijwillig bij ons werken, maar ook personen die vanuit het 
participatiewet bij ons komen, evenzo voor stage, werkervaring en uit andere redenen. 
Zij werken in overleg op die voor hen beste tijden. Met hen wordt overlegd op welke 
afdeling of welke werkzaamheden voor hen het beste is. Daarbij komen hun vaardigheden 
en mogelijkheden in beeld. Hun persoonlijke begeleiding, zo ver dit mogelijk is, vraagt 
inzet van de vaste medewerkers en het management naast de andere werkzaamheden. 
 
 
 
 
 

Medewerkers op 31 december 2019 in de drie filialen 

Medewerkers in loondienst 

(voor bepaalde of onbepaalde tijd 

19 

Participatiewet/WWB/IOAW/IOAZ 

zonder loonkostensubsidie 

66 

WAO/WIA/WAZ  5 

WAJONG  6 
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Totaal werkzaam in ons bedrijf  183 personen 
 
 

Iedereen draagt op zijn manier een steentje erbij. Er is een bepaald wij-gevoel. Hard 
werken, plezier, humor en contact hebben zijn kenmerkend voor de sfeer. En om dit een 
extratintje te geven waren de medewerkers uit alle drie filialen een dagje uit naar 
Terschelling. Een prachtige dag en de weergoden waren ons goed gezind. 
Een barbecue om de zomer te vieren. 
En elke jaar met kerst bedankt het management  hen met een kerstpakket. 
  

WW 8 

BBL/BOL niveau 1 of VSO in combinatie met 

werkervaringsplaats/stage. 

2 

VSO/PRO zonder inschrijving in 

Doelgroepregister 

1 

Vrijwilligers                71 

5. Overig bv. reguliere stagairs, dagbesteding, HALT, 

taakstraffen 

                 5 
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Overige werkzaamheden in onze kringloopwinkel? 

Naast de activiteiten voor de klanten geven wij veel informatie over milieu, participatie en 

de kringloopwinkel. Verzorgen wij rondleidingen en ontvangen wij geïnteresseerde 

groepen. Wij leggen contacten met andere bedrijven en wordt het personeel bijgeschoold. 

Dit alles vraagt om arbeidsinzet van iedereen en moet in het dagelijkse gebeuren ingepast 

worden. 

Hier enkele voorbeelden:  

Informatie verstrekken en contacten leggen/onderhouden 

Informatie aan studenten over participatiewet en de bijstand 

Bezoek opening van bedrijf 2x 

Bezoek van en aan collega’s kringloopwinkels 

Samenwerking met de St. Present 

Rondleiding RTSC 3x 

Bezoek politieke fracties 

Rondleiding door de kringloopwinkel 7x  

High tea verzorgd 4x 

Bezoek van personen namens een organisatie: 6x 

Bezoek kledingsorteerder Tilburg 

Bezoek Business Club Steenwijkerland 3x 

Bezoek  i.h.k.v. Prinsjesdag  

 

Voor eigen bedrijf 

BHV verzorgd aan 19 personen  

Nieuw kassasysteem geïntroduceerd 

Overleg met de gemeente 2x 

Project duurzaamheid bezocht 

Vrijwilligerscampagne opgezet 

Bezoek aan BKN bijeenkomsten 6x 

ROVA op bezoek 1x 

Bezoek aan ROVA, wat gebeurt er met ons afval? 

Afspraak met Taal- en rekenpunt 

 

 

 

U ziet het, ons bedrijf is meer dan alleen een winkel waar de goederen in- en 

uitgaan 
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Het milieu 
De winkels verkrijgen de goederen doordat de inwoners deze zelf brengen of ze worden 
door de medewerkers aan huis opgehaald. Wij spreken van ‘de klanten gunnen ons de 
spullen’. Hier snijdt het mes aan twee kanten.  De inwoner hoeft niet te betalen voor het 
afvoeren van goederen en wij kunnen de dingen weer verkopen. Iemand anders is blij met 
een nieuw aanwinst en het milieu vaart er ook goed bij. Dit is waarvoor de 
kringloopwinkel zich natuurlijk sterk maakt.  
Het kledingsorteercentrum krijgt het textiel aangeboden via de winkels maar voornamelijk 
door de ROVA uit de ondergrondse containers. 
 

Ingezameld in kilogram 
 

Door inwoners zelf gebracht naar de inname van de kringloop 40 % 

Thuis opgehaald (ophaalafspraak) * 38 % 

Textielcontainers/Kledingbakken 22 % 

 
 
*Het inleveren door de klant en ophalen door de medewerkers is bijna even groot. Voor het ophalen 
moeten er veel ritten gedaan worden.  Dat vraagt om veel inzet van personeel: veel werk en veel tijd. Als 
het mogelijk is worden de ritten gekoppeld met het brengen van grote gekochte spullen naar de klant. 
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1.424.465 kg ingenomen. Een resultaat waarmee wij zeker tevreden kunnen zijn. Deze kilo’s moeten 
allemaal verwerkt worden door onze medewerkers. Dit betekent sorteren, prijzen, controleren en in de 
winkel plaatsen, demonteren of afvoeren naar de stort. 
De kwaliteit is over het algemeen als gemiddeld te omschrijven. Tijdens het ophalen aan huis kunnen de 
medewerkers bepalen of het geschikt is voor verkoop. 
Bij het brengen door de klant naar de winkel ontbreekt vaak de tijd om te controleren en dan zijn er ook 
goederen van mindere tot slechte kwaliteit erbij.  Er wordt naar een manier gezocht om dit te 
voorkomen.  
Goederen kunnen wel gedemonteerd worden in bruikbare materialen en worden apart verkocht of voor 
andere doeleinden gebruikt, zo als in de inleiding is beschreven.  
Het is ons streven om de hoeveelheid restafval steeds te verlagen naar 5% van de totale inname. 
 
Verwerkt in kilogram 
 

Verkocht in de winkel 798.077 

Gesorteerd aangeboden t.b.v. recycling 273.314 

Aangeboden t.b.v. export naar het buitenland  277.978 

Restafval 75.096 

 
 

Textiel 453.580 

Kleingoed/curiosa 292.602 

Meubilair 341.825 

Boeken en platen 121.619 

Speelgoed 22.044 

Wit- en bruingoed 134.181 

Computers, ICT apparatuur (grijsgoed) 2.086 

Fietsen 8.243 

Hobby/doe-het-zelf/vrijetijd 21.922 

Overig 26.363 

Totaal aantal kg ingezamelde goederen 1.424.465 
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             Metaal                                       Hout van lattenbodems                       Kabels   
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TSCS     TextielSorteerCentrum Steenwijk 
 
 
De veranderingen op textielgebied in 2019 
 
Begin 2019 zag het er niet heel rooskleurig uit. De drie gemeenten Westerveld, Zwartewaterland en 
Staphorst hebben aangegeven de samenwerking per 1 april 2019 op te zeggen. Reden hiervoor was dat 
het logistiek niet haalbaar was om medewerkers uit deze gemeentes naar het regionaal textiel 
sorteercentrum  in Steenwijk te laten komen.   
Dit betekende dat tegelijk de textielinzameling kwam te vervallen in deze gemeenten. Een enorme daling 
in het aantal te leveren kilo’s textiel was het gevolg. 
Hierop hebben we een naamswijziging doorgevoerd. Het sorteercentrum is immers geen regionaal 
sorteercentrum meer maar het Textiel Sorteercentrum Steenwijkerland, afgekort TSCS. 
Daarnaast heeft de ROVA besloten dat als we het textiel wel nog zouden ontvangen, wij financieel  
moeten bijdragen in de vervoerskosten.  
 
Onzekere tijden in een turbulente bedrijfstak. Afnemers lieten het afweten omdat de verzadiging op de 
textielmarkt toenam. In heel Europa konden we geen kant op met ons 2e keus textiel. Dit hebben we 
door ruimtegebrek moeten afvoeren als restafval. Een enorme kostenpost enerzijds, maar anderzijds is 
dit natuurlijk niet wat wij willen, namelijk het percentage restafval laten oplopen.  Even stond het 
bestaansrecht van het sorteercentrum op de tocht. Niet alleen door bovenstaand schrijven, maar ook 
doordat de vervuiling in de ondergrondse textielcontainers steeds groter wordt. Veel textielcontainers 
zijn nat door grond- en hemelwater. Dit geeft vervuiling aan het textiel. Stoppen met deze manier van 
inzamelen was een optie. 
We hebben daarop geanticipeerd door twee maal een pilot te draaien met huis-aan-huis inzameling in 
Vollenhove. 
Conclusie van deze pilot: op dit moment te tijdrovend en daardoor ook erg duur.  
Besloten is om toch het contract met de ROVA te verlengen. 

 
Iedereen doet mee 
Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot meedoen in de samenleving. Werk 
biedt perspectief. Lukt het hebben van een baan nog niet, dan zorgen wij dat mensen op andere 
manieren volwaardig mee kunnen doen. Dat gebeurt door te zoeken  naar het beste wat bij hen past en 
de mogelijkheden openhouden tot verdere ontwikkeling en ontplooiing. 
In het sorteercentrum is de kleding het middel en zelfontplooiing het doel. Vanuit hier kunnen mensen 
de eerste stappen zetten naar regulier werk. Als dit niet lukt biedt het sorteercentrum een geweldige plek 
in de vorm van dagbesteding en zingeving. 
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Wie werken in het sorteercentrum? 
 

Peildatum 1 december 2019 
Aantal mannen (Autochtoon)   5 

Aantal vrouwen (Autochtoon) 10 

Aantal mannen (Allochtoon)   9 

Aantal vrouwen (Allochtoon) 14 

 
Deze groep bestaat uit: 

 
Vrijwilligers (zonder bijstandsuitkering) 3 

Statushouders 7 

Allochtoon > 5 jaar in NL en/of NL nationaliteit 14 

Jongerenloket 2 

Autochtoon 12 

Regulier loondienst 1 

 
 
Personele bezetting  
Begin 2019 vertrok een vaste medewerker na een dienstverband van ruim vier jaar. Deze plek is opgevuld 
door twee nieuwe betaalde krachten. Eén medewerker is aan het einde van haar contract elders gaan 
werken, de ander heeft een andere functie gekregen binnen de organisatie. Daarop hebben we vacatures 
uitgeschreven en uiteindelijk hebben we twee medewerkers, die hier vanuit de bijstand al werkzaam 
waren, per 1 januari 2020 aangenomen voor bepaalde tijd. Dit is ook onderdeel van onze missie; gelijke 
kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt! 

 
Wat  hebben we een werk verzet   
In 2019 hebben we maar liefst 453.000 kilo kleding uit onze eigen gemeente verwerkt.  
ROVA aandeel: 69 % (-10% t.o.v. 2018) 
KLW aandeel (ingebracht) : 31 % (+ 10%t.o.v. 2018)  
 

Dit is onder te verdelen in de volgende categorieën 
Winkelkwaliteit 11 % (+3% t.o.v. 2018) 
2e keus   31 % (+1% t.o.v. 2018) 
Restafval  30 % 
Overig   2 % (Verband Afrika, oud papier en Goedzooi) 
 
Door het tekort aan medewerkers hebben wij 27% van ons origineel door moeten verkopen. 
Ons restafval percentage is enorm gestegen. Dit heeft te maken met het feit dat we op enig moment geen 
afnemer 2e keus hadden. Deze fractie is door ruimte gebrek noodgedwongen als restafval weggegaan. 
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Overige activiteiten 
Het sorteercentrum beschikt over veel vierkante meters. Een deel hiervan wordt benut voor de opslag 
van afgedankte kasten, tafels en overige materialen van hout. Maar ook afgedankte spullen waarin metaal 
zit komt hier terecht om gerecycled te worden. 
Op dit moment hebben we een aantal vrijwilligers die zich inzetten om deze stroom restafval te 
reduceren. Dit proberen ze te bewerkstelligen door materialen waarin hout, metaal, kunststof en andere 
grondstoffen verwerkt zijn, dusdanig van elkaar te scheiden dat de overgebleven grondstof aan afnemers 

kan aangeboden worden. Zo snijdt het mes aan twee kanten. 
 
 
 
 
Ook zijn we als organisatie met andere 
partners bezig om een circulair 
ambachtscentrum op te zetten. Alle 
bruikbare onderdelen van afgedankte kasten, 
tafels en stoelen worden hier opgeslagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van deze materialen zouden bijvoorbeeld studenten een nieuw meubelstuk kunnen maken zodat het 
weer verkocht kan worden als een refurbished meubelstuk. Maar ook  in onze winkels  wordt dit hout 
gebruikt om  bijv. stellingen of balies  te maken. 
 

Missie voor de toekomst 
De zonnepanelen hebben een vol jaar op het dak gelegen. We hebben in totaal  
13.500 kWh opgebracht met onze zonnepanelen. Onze missie om bij te dragen aan een lagere 
CO2uitstoot is dus gelukt.  
 
Het sorteercentrum wil een bijdrage leveren aan een circulaire economie. Mensen bewust maken dat 
tweedehands kleding dragen niet alleen goed is voor je portemonnee, maar dat je daarmee ook de 
enorme berg textielafval reduceert. Tweedehands kleding is zelfs vaker van betere kwaliteit dan kleding 
uit grote, relatief goedkope textiel warenhuizen. 
 

 
Het team van het sorteercentrum 
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VOLLENHOVE 2019 

2019 was een mooi en druk jaar voor de Kringloopwinkel Vollenhove. Er werden heel veel goederen 

gebracht. Het magazijn stond overvol. Wij moesten zelfs een aannamestop lanceren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer ruimte was al lang een gekoesterde wens. Eind 2019 deed zich de mogelijkheid voor om een groter 

pand aan te kunnen kopen.        

De medewerkers in Vollenhove konden vooraf hun mening over het wel of niet kopen van een groter 

pand uitspreken. Immers zou heel veel werk op hun schouders terecht komen.  Iedereen was blij ermee 

en wilde de uitdaging wel aangaan. 

De medewerkers zijn het kloppend hart van de winkel.  

In januari 2019 begonnen wij met 30 vrijwilligers. Er werken in Vollenhove twee vaste krachten. In de 

loop van het jaar zijn medewerkers weggegaan en zijn er enkele weer bij gekomen. Uiteindelijk zijn wij 

gegroeid en tellen wij begin 2020 totaal 33 personen.  

De eerste zaterdag van maart begon met Tussen Kunst en Kringloop, dit werd voor de eerst keer 

georganiseerd en goed bezocht. Voor herhaling vatbaar!  

Tijdens Typisch Vollenhove (voorheen Havendagen) stonden we met een kraam in de Kerkstraat. 

Vanwege de wind waaide de kraam eerst bijna om en de regen maakte het onmogelijk om spullen 

überhaupt uit te pakken.  

Helaas weinig klandizie en kou kleumende medewerksters. 

 

Er werd twee keer een goede doelen markt georganiseerd: lokale stichtingen/organisaties mochten hun 

spullen verkopen en/of reclame maken voor een goed doel. Altijd met enthousiaste mensen en dat 

maakt dat het steeds een leuke dag wordt. 

De jaarlijkse Nationale Kringloopdag in oktober brengt altijd meer mensen naar de winkel. Mede door de 

kortingen, want de kringloopwinkelklant let ook goed op de kortingen. Daarnaast wordt er  veel 

informatie gegeven over de kringloop. 
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Vlak nadat de schatkamer van Sinterklaas was geopend 

werd al in november de kerstmarkt  in de avonduurtjes 

ingericht. De volgende dag was het heerlijk druk bij de 

opening. 

 

 

 

 

 

Hard werken maar ook gezellig bij elkaar zijn 

De dagelijkse werkzaamheden zijn vaak hectisch en daar blijft niet altijd veel tijd over om met elkaar over 

koetjes en kalfjes te praten. Daarom zijn de extra momenten met elkaar belangrijk en zeer gewaardeerd. 

De zomer 2019 was heet maar daardoor ideaal weer voor het gezamenlijke barbecuefeestje in en achter 

het magazijn. 

Een bingo-avond en een stamppotbuffet zijn altijd gezellig druk. 

Met alle drie filialen hadden wij een bedrijfsuitje naar Terschelling. De weergoden waren ons goed 

gezind. Eerst een heerlijke bootstocht  en dan op het eiland lekker uitwaaien met de fiets, wandelend of 

gewoon op een terrasje.   

Tijdens de nationale Boekenweek deden wij met een afvaardiging vanuit Vollenhove mee aan de Taal-en 

Kennisquiz. Niet altijd eenvoudig maar wel erg gezellig. 

Kennis houden en verbreden 

Een aantal medewerkers deden mee aan een heftruckcursus. Dit biedt hen en ons meer 

inzetmogelijkheden. De herhalingscursus voor BHV is van groot belang voor ons omdat als het nodig is 

adequate hulp geboden kan worden. 

 

Vroeg geleerd 

Een praktijkonderwijsklas van Accrete heeft een dagje geholpen met diverse klusjes. Vegen, helpen 

beladen, speelgoed testen en kleding ophangen waren taakjes die goed volbracht werden. Zelfs nog een 

ware fotoshoot in de winkel van deze kinderen, het artikel kwam in een vakblad voor meesters en juffen. 
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Verhuizen 

Het blijft een bijzondere dag als je de sleutel van je nieuwe huis krijgt. Dit was op  

2 december 2019. Het nieuwe pand aan De Kampen 3 in Vollenhove is nu ons nieuw onderkomen. 

Wat een vooruitgang, dubbel zoveel ruimte, twee verdiepingen. 

 

 

        

 

Het oude pand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Het nieuwe pand 

 

 

 

 

Maar eerst moest nog veel gebeuren. Nadenken hoe willen wij het hebben? Wat is handig?  

Wat moet in het nieuwe pand gebeuren? Wat moet in het oude pand gebeuren. Denken over de logistiek 

en een tijdsplan maken. 

De medewerkers werkten in twee groepen: in het nieuwe pand en in het oude pand. 

Er werden aanpassingen gedaan, er kwam een lift, te gebruiken voor goederen en klanten. 

Ingebrachte spullen werden direct naar het nieuwe pand gebracht. En natuurlijk een 

opheffingsuitverkoop met flinke korting 

Iedereen heeft hard gewerkt en de schouders eronder gezet. Collega’s vanuit Steenwijk hebben 

meegeholpen. En het is gelukt! Iedereen bedankt! 

Op 31 december 2019 gingen ’s morgens de deuren van de kringloopwinkel aan de Weg van de Rollecate 

1 voor het laatst voor de klanten open.  

 

Een mooie afsluiting van het jaar 2019 met goede vooruitzichten voor 2020. 

Wij begroeten u graag in onze prachtige winkel in Vollenhove. 

 

Het team uit Vollenhove 
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Goede Doelen 

Ook voor 2019 is er weer een bedrag voor donatie beschikbaar gesteld. De stichting ziet het als een 
maatschappelijke plicht. De vrijwilligers dragen de goede doelen vanuit betrokkenheid bij bepaalde 
organisaties voor en kiezen deze door afstemming.  De voorkeur gaat naar plaatselijke en/of regionale 
instellingen uit. Het bestuur heeft gekozen om het hele bedrag over meer    
organisaties te spreiden. Op 27 februari 2020 zijn de cheques uitgereikt.  
 
    Een cheque van  € 2000 hebben ontvangen 
 

 De groene Wensboot 

 Hospice Riemkehuis Steenwijkerland 

 Terug naar Westerbork 

 Gered gereedschap 
 
  Een cheque van € 500 hebben ontvangen 
 

 Kerkuilen Steenwijk 

 Hero hulphonden 

 Dementheek Steenwijkerland 

 Ms café Steenwijkerland 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag 2019 Stichting Kringloopwinkels Steenwijk e.o.  
 

 

 

0mzet en uitgaven 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De omzet van de 3 bedrijven is 100,00 % 

 

Personele kosten 49,14 % 

 

Vrijwilligersvergoeding 6,25 % 

 

Gebouwen en inventaris 19,98 % 

 

Autokosten 2,05% 

 

Overige kosten totaal 10,42 % 

 

Inkopen  horeca en kleding 14,41 % 

 

 

Totaal aan uitgaven 

 

102,25 % 
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Door het jaar heen .. 

 

16 februari 2019 

 Het Repair café Steenwijkerland houdt haar  

 100e zitting in de kringloopwinkel 

  Dit is een traktatie waard! 

 

4 maart 2019 

Tijdens het Schrijversfestival toetsen ook de medewerkers       

 hun kennis van de streektaal.  

 Niet gemakkelijk, maar wel  gezellig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vrouwendag  2019, voor het eerst wordt de Nettie de Lange prijs uitgereikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De prijs is vandaag, op Internationale Vrouwendag, 

uitgereikt aan Antoinette Versteeg voor haar inzet  

voor het Taalpunt Steenwijkerland.  
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                           15 april 2019 met alle medewerkers een prachtige dag op Terschelling gehad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 april 2019 

De medewerkers volgen een 

bijscholing: “Wij zijn een 

dementievriendelijk bedrijf.” 

 

 

De medewerkers waren blij met het  tropenrooster en konden 

zo toch nog in de koele ochtenduren werk verzetten. 

Natuurlijk was er ook een ijsje.  
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14 september 2019 

Er is weer kunst en kringloop. Maar 

vooraf is alles goed bekeken. 

Is het misschien een echte .. ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 oktober 2019  

Wij mochten vele bezoekers verwelkomen. Men 

keek graag een keer achter de schermen. De 

rondleidingen werden door medewerkers gegeven.  

Menig bezoeker was verbaasd wat er allemaal 

gebeurt in ons bedrijf. 

 

 

 

 

De Kringloopwinkel Steenwijkerland ontvangt op woensdag 27 november 2019  namens de provincie 

Overijssel van wethouder Tiny Bijl het stokje ‘Estafette Overijssel Circulair’.  
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Natuurlijk zijn de medewerkers ook erbij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  7 december 2019  

Zonder hen waren wij nergens! 

 

 

   

 

 

Orange the world 2019 

Internationale Campagne tegen Geweld tegen Vrouwen 

November 2019 
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10 december 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          
                                   Elk jaar zijn wij weer graag gastvrij voor         

                                            deze actie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de kerstmarkt kun je de mooiste 

feestkleding kopen.  

Prachtig geëtaleerd op de  

tweede verdieping van onze winkel 

    

 

 

 

 

Ja, er gebeurt veel in ons bedrijf.  

Samen zetten wij de schouders eronder. 

Wij zijn best trots op de resultaten.  
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Organisaties met wie wij samenwerken voor onze missie:  

Mens en Milieu 

 

IGSD – Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland-Westerveld 

UWV  - in Steenwijk 

NWG – NoordWestGroep  

RIBW  Regionale Instelling voor Beschermd Wonen 

Reclassering 

Raad voor de Kinderbescherming 

Taalpunt 

Stichting Present Steenwijkerland 

Interakt Contour 

Scholen in Steenwijk   (RSG,CSG Eekeringe en Ambelt uit Steenwijk) 

Friesche Poort Emmeloord 

AOC – Terra  Meppel  

ROC Landstede en Deltion College 

Profila Zorg 

St. Lezen en schrijven 

Repaircafé 

Buisnessclub Steenwijkerland 

VOC, Vollenhoofse Ondernemers Club 

Planaid 
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Wij ondersteunen door materiaal te verzamelenof producten af te nemen 

 

Activiteitencentrum de Variant Steenwijk bakt brownies en appeltaart voor het 

Eethuisje. 

Verband voor Afrika ontvangt lakens. Deze worden door hen in repen gescheurd voor 

verbandrollen. 

KNGF Geleidehonden - Er worden voor hen plasticdoppen verzameld, om de opleiding 

van een hulphond te bekostigen. 

Kurk -  Ondanks dat er (momenteel) geen afnemer is, wordt kurk verzameld omdat het 

kostbaar en duurzaam materiaal is.  

EekO verzamelt lege cartridges, mobile telefoons en batterijen voor hergebruik. 

Biodiesel Kampen neemt frituurvet af en verwerkt dit tot biodiesel, een schonere 

alternatieve brandstof. 

van Wijk & Olthuis in Dronten neemt kaarsenresten af. 

Stichting Opkikker Vollenhove verzamelt mobieltjes en brillen  

Gered Gereedschap 
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De vrijwillige bestuursleden van de Stichting Kringloopwinkels Steenwijk e.o. 

Voorzitter:  Max Gras 

Secretaris:  Christel Schuuring-Kretzschmar 

Penningmeester: Wim Engels 

Lid:    Emmy  Danen-van Loveren 

Lid:    Ronald van Vlijmen 

 

Directeur: Mevr. T.G. de Jong 

 

De winkels zijn bereikbaar via de websites en op Facebook  

Stichting Kringloopwinkels e.o. 

Boterweg 5 

8334 NS Tuk 

Tel: 0521-51 36 68 

info@kringloopwinkelsteenwijk.nl 

www.kringloopwinkelsteenwijk.nl 

 

Kringloopwinkel Vollenhove 

De Kampen 3 

8325 DD Vollenhove 

Tel: 0527- 24 40 00 

info@kringloopwinkelvollenhove.nl 

www.kringloopwinkelvollenhove.nl 

 

Textielsorteercentrum Steenwijk 

Produktieweg 20 

8331 LK Steenwijk 

05210 - 70 10 00 
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