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Jaarverslag 2017 
 
 
1. Doelstellingen van de Stichting: 
Het bevorderen van het duurzaam gebruik van materialen en producten en het stimuleren 
van hergebruik, mede ter beperking van de afvalstromen en het ten goede doen komen van 
de opbrengsten van de Stichting aan projecten van organisaties op maatschappelijk gebied 
in binnen- en buitenland. 
 
De kringloopwinkel werd in 1997 opgericht door de Milieugroep Nootdorp om uitvoering te 
geven aan haar doelstelling. In januari 1999 is de Stichting Kringloopwinkel ‘De Wisselbeker’ 
opgericht. Het is een non-profitorganisatie die geheel draait op de inzet van vrijwilligers. De 
kringloopwinkel werd gevestigd in een lokaal van het gebouw aan de Molenweg nr. 4. Op 13 
juli 2007 werd het gehele gebouw, een gemeentelijk monument, aangekocht.  

 
2. Inleiding  
In de kringloopwinkel worden tweedehands goederen verkocht die nog goed bruikbaar zijn, 
waarmee wordt voldaan aan de doelstelling om hergebruik van goederen te stimuleren en de 
afvalstromen te beperken.  
Met de opbrengst uit de kringloopwinkel worden goede doeleninstellingen ondersteund in 
zowel binnen- als buitenland, die werkzaam zijn op de gebieden van gezondheidszorg, 
armoedebestrijding, scholing e.d. Uitgesloten zijn organisaties die zich uitgesproken richten 
op politieke of religieuze doelstellingen.  
Na de aankoop van het gebouw wordt ook aan monumentenzorg aandacht besteed door 
middel van het instandhouden van ons gebouw.  
 
3. Organisatie 
Het bestuur bestaat uit 4 personen en heeft de volgende samenstelling: 

 Voorzitter: Gerard van de Schootbrugge 

 Secretaris: Joke van Hagen 

 Penningmeester: Ben van Hagen 

 Contactpersoon vrijwilligerszaken: Plonie Holierhoek 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar geen wijzigingen ondergaan.  
 
Het bestuur heeft in 2017 zes keer vergaderd. De vergaderingen vinden altijd plaats in het 
kantoortje aan de Molenweg nr 4. Bij de vergaderingen is, buiten de bestuursleden, vrijwel 
altijd ook de coördinatrice aanwezig.  
Het bestuur is nog op zoek naar een bestuurslid met als speciale taak coördinator 
gebouwzaken waarmee het bestuur weer uit een oneven aantal personen zou bestaan.  
 
4. De vrijwilligers 
De vrijwilligersorganisatie bestond eind 2017 uit 34 personen, inclusief de bestuursleden. 
Binnen de vrijwilligersorganisatie acteerde 1 coördinatrice die de dagelijkse leiding over de 
kringloopwinkel heeft en de vrijwilligers ‘aanstuurt’. De coördinator goede doelen is eind 
2016 gestopt; daarvoor is een nieuwe vrijwilliger aangetrokken.  
De jaarvergadering eind januari is mede bedoeld om de inspraak vanuit de vrijwilligers te 
bevorderen. Normaal gesproken is er tijdens de jaarvergadering ook een groot goed doel dat 
zich presenteert. In 2017 is er echter de voorkeur aan gegeven dat niet te doen maar in 
plaats daarvan een kringgesprek te hebben met de vrijwilligers. 
Ook dit jaar vond het gebruikelijke uitje voor de vrijwilligers weer plaats. Maar in plaats van 
één dagje weg zijn de vrijwilligers dit jaar twee dagen weg geweest. Dit in verband met het 
20-jarig bestaan van de kringloopwinkel. De reis voerde naar Texel waar ook werd 
overnacht.  
 
 

 



2 

In 2017 hebben de volgende ‘evenementen’ plaatsgevonden: 
4 januari   de nieuwjaarsbijeenkomst 
27 januari: de jaarvergadering waarin jubilarissen werden gefêteerd.  
 5 jaar  : Aafke van der Giessen en Ada van der Sman; 
 10 jaar: Rien Penning; 
 15 jaar: Nel van der Kraan en Gerarda van Logchem. 
15 en 16 juni:   het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers; dit keer naar Texel. 
1 t/m 29 juli: uitverkoop in de winkel; alles ging weg met een korting van 50% 
1 t/m 13 augustus: winkelsluiting waarin tegelijk de jaarlijkse schoonmaak heeft 

plaatsgevonden en het 1e lokaal een nieuwe vloerbedekking 
kreeg; 

9 september: feestdag voor de klanten in de winkel; 
18 december:   kerstworkshop 
 
5. Recycling 
De goederen die bij de winkel binnenkomen worden gecontroleerd op bruikbaarheid. Bij 
gebleken geschiktheid worden de goederen in de winkel verkocht. Een deel van de 
binnenkomende stroom goederen is niet echt bruikbaar meer. Daarvoor wordt gezocht naar 
een manier om toch het hergebruik te stimuleren.  
Kleding e.d. gaan in een speciale container die wordt opgehaald door een bedrijf dat het 
textiel weer hergebruikt en waarvoor de kringloopwinkel een kleine vergoeding ontvangt. Dit 
jaar werd 26.885 kilo kleding opgehaald. Metaal en boeken gaan voor verdere verwerking 
naar IPSE. 
 
6. Goede doelen 
De vrijwilligers kiezen voor iedere maand één of twee goede doelen die een bijdrage krijgen 
van € 1.000,--. Door het bestuur wordt daarnaast een aantal grote goede doelen 
geselecteerd. In overleg met de vrijwilligers krijgen deze zogenaamde grote goede doelen 
een bijdrage van € 5.000,-- jaarlijks, voor een termijn van 3 jaar. Aan deze grote goede 
doelen worden extra eisen gesteld voor wat betreft de besteding van het geld maar ook aan 
de terugkoppeling naar onze stichting. Daarnaast krijgen ook noodoproepen naar aanleiding 
van natuurrampen een bijdrage. Tenslotte ondersteunen wij ieder jaar een aantal activiteiten 
van lokale verenigingen of stichtingen met een geldelijke bijdrage. 
 
In 2017 hebben de volgende grote goede doelen een bijdrage ontvangen: 

 Stichting Vrienden van het Khongdistrict; 

 Stichting Niketan; 

 Stichting Pijnackernaren helpen Armenië; 

 Stichting Los Niños de Dios. 

 Stichting Mandioca 
Helaas is stichting Onvoki in 2017 opgeheven zodat er weer ruimte is voor een nieuw groot 
goed doel.  
 
In 2017 ontvingen 18 maanddoelen een bijdrage. Ook dit jaar weer een aantal keer twee 
goede doelen per maand. Een bijdrage hebben ontvangen: 
- Duurzaamheidscentrum De Papaver; 
- Speelgoedbank Pijnacker-Nootdorp; 
- Merel Foundation; 
- Association Tamounte 
- Delftsche Hockey Club Hudito G-team; 
- Dementor Club Nederland; 
- Stichting Gambia en Polen; 
- Stichting Karunia; 
- Stichting Masakhane; 
- Stichting De Gevulde Waterkruik; 
- Stichting Happy Days; 



3 

- Stichting Worae Care; 
- Stichting Vivir Juntos 
- Stichting Internationaal China Concern; 
- Live Life Foundation; 
- Hans van der Sman inzake project Gambia; 
- Stichting Clownszaken; 
- Stichting Oekraïne heeft hulp nodig 
 
De lokale doelen die een bijdrage hebben ontvangen in 2017 zijn: 

 Stichting YMCA voor een weekend voor blinden en slechtzienden; 

 N.H. Kerkbestuur voor de renovatie van de toren van de Dorpskerk; 

 Sportvereniging RKDEO voor de wederopbouw van de kantine; 

 Stichting Lucas Onderwijs voor een schoolkamp van ’t Kraaienest; 

 Rode Kruis Pijnacker-Nootdorp voor de soos in Nootdorp; 

 Scouting Nootdorp voor de dakbedekking van het gebouw voor de oudere jeugd; 

 Kindertuinen De Keizerhof voor het herstel van de dakbedekking van de portocabin; 

 Stichting Pieter van Foreest voor een duofiets bij Veenhage; 

 Seniorensociëteit Nootdorp voor een Kerstdiner en bingo’s; 

 Buurtzorg Nootdorp voor de rollatorloop in 2018; 

 Villa Casper voor materialen voor de Kerstmarkt. 
 
Noodhulp is gegeven aan: 
- de Samenwerkende Hulporganisaties voor de bestrijding van de hongersnood in Afrika; 
- het Rode Kruis voor de hulp aan de slachtoffers van de orkaan Irma. 
 
De procentuele verdeling van de gelden over de categorieën goede doelen was als volgt: 
 

 
 
7. Monumentenzorg 
Omdat het gebouw Molenweg 4 een gemeentelijk monument is dat in zijn oorspronkelijke 
staat dient te worden behouden, vergt dit een extra inzet van bestuur en vrijwilligers.  
In 2017 zijn de volgende zaken aan en rond het gebouw gedaan. 

 aan de achterzijde van het gebouw zijn buitenlampen aangebracht; 

 er is een extra afvoer vanaf het platte dak van de bestuurskamer gemaakt; 

 de schoorstenen op het dak zijn geïmpregneerd om vochtdoorslag te voorkomen; 

 de ketel van de centrale verwarmingsinstallatie is vervangen; 

 aan de beide zijkanten van het plein is een smeedijzeren hek geplaatst, dat mooi 
aansluit bij het vroeger aan de voorzijde geplaatste hek; 

44% 

32% 

20% 

4% 

Goede doelen 2017 

Grote goede doelen 
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8. De winkel 
Tussen 1 en 13 augustus is de winkel gesloten geweest. In die tijd heeft er een grote 
schoonmaak in de winkel plaats gevonden. Tevens is er in het eerste lokaal nieuwe 
vloerbedekking gelegd en een nieuwe toonbank geplaatst. Verder is een aantal stellingen 
verrijdbaar gemaakt. Het geheel ziet er weer fris uit. 
 
9. Werving vrijwilligers  
Vanwege het feit dat onze vrijwilligers veelal mensen zijn die niet meer in het actieve 
werkproces bezig zijn, betekent dit ook dat zij al wat ouder zijn en dus eerder iets kunnen 
gaan mankeren. Het komt daarom nogal eens voor dat een van de vrijwilligers tijdelijk uitvalt 
omdat hij/zij een operatie moeten ondergaan of omdat iemand (langdurig) ziek is. Bovendien 
is in de loop van het jaar gebleken dat het steeds moeilijker wordt om de winkel op de 
zaterdag te bemensen. Besloten is om een aantal acties uit te voeren om meer vrijwilligers te 
werven die desnoods gaan meedraaien in een poule vrijwilligers die opgeroepen kunnen 
worden zodra dat nodig is. Die maatregelen zijn: 
- het houden van lezingen voor de Nootdorpse vrouwenverenigingen; 
- het een aantal weken achter elkaar plaatsen van een grote advertentie waarin we 

nieuwe vrijwilligers oproepen; 
- het plaatsen van een vacature op de vacaturebank van Bureau Vrijwilligerswerk. 
 
10. PR en communicatie 
Elke twee weken staat in de Eendracht/Telstar een advertentie (‘kleintje’) met de 
openingstijden van de winkel en de brengtijden van de goederen. Een wat grotere 
advertentie staat elke maand in de Nootdorp NU. Vrijwel iedere maand verzorgt de voorzitter 
een column in dit blad. 
Maandelijks gaat er een persbericht naar de Eendracht/Telstar waarin wordt uitgelegd wat 
het goede doel van die maand is. Het afgelopen jaar zijn echter geen persberichten 
geplaatst. Besloten is om in 2018 een ander madium in te schakelen. Het persbericht wordt 
ook gepubliceerd op de website van de kringloopwinkel.  
Aan de vrijwilligers wordt maandelijks een nieuwsbrief toegestuurd waarin allerlei 
wetenswaardigheden zijn opgenomen.  
In 2018 zal een nieuwe website worden gebouwd die ook weer door het bestuur zelf 
onderhouden kan worden maar die er moderner en frisser uit moet gaan zien en makkelijker 
te onderhouden. Bovendien zal er gekeken worden naar het gebruik van andere moderne 
media zoals facebook en Twitter. 
 
11. Viering jubileum 
De kringloopwinkel (toen nog alleen in het ‘eerste lokaal’) is op zaterdag 8 november 1997 
officieel in gebruik genomen. Wethouder M. Lely verrichtte de eerste verkoophandeling. 
In 2017 bestond de kringloopwinkel dus twintig jaar en dit jubileum hebben wij met de 
medewerkers en de klanten gevierd. 
Zoals al onder 4. vermeld werd, zijn de vrijwilligers in juni twee dagen naar Texel geweest. 
Op 9 september is het jubileum voor de klanten en onze andere relaties gevierd. In een op 
het plein geplaatste tent werden diverse activiteiten georganiseerd, zoals een loterij, een 
taxatie van oude voorwerpen, een kleurwedstrijd en schminken voor de kinderen en oud-
Hollandse spellen als sjoelen en stokken vangen.  
Ook waren de Vereniging Noitdorpsche Historiën en Jan van der Sman aanwezig met 
boeken en oude tekeningen van het vroegere Nootdorp. 
Ter gelegenheid van het jubileum schonk de stichting een ‘mooi bedrag’ aan de 
Oranjevereniging Nootdorp en ook het jeugdorkest van de Harmonie Nootdorp, dat optrad op 
de jubileumdag, ontving een donatie.  
De dag werd besloten met een buffet voor alle medewerkers en relaties van de stichting. 
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12. Financiën 
De inkomsten van de stichting blijven al enige tijd stabiel. De winkelomzet was in 2017 iets 
hoger dan het jaar ervoor. De opbrengst van de kledingcontainers was juist weer wat lager. 
Door de dalende spaarrente wordt de post intrest steeds lager en ook waren er nauwelijks 
‘bijzondere baten’. In het diagram komen de beide laatste posten dan ook op 0% uit.  
 
De procentuele verdeling van de inkomsten was in 2017 als volgt: 
 

 
 
Precies de helft van onze inkomsten is in 2017 ten goede gekomen aan de goede doelen. 
Daarna waren de afdracht van de BTW, de kosten van de vrijwilligers en de huisvesting de 
grootste kostenposten. Aan het jubileum is 5% van het budget besteed. Tenslotte zijn kosten 
gemaakt voor de reserveringen voor toekomstig groot onderhoud, de afschrijvingen, diverse 
exploitatiekosten, de auto en de kantoor- en administratiekosten. 
 
De procentuele verdeling van de uitgaven was in 2017 als volgt:  
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Per saldo waren de uitgaven in 2017 € 2.851,34 hoger dan de inkomsten. Dit ‘verlies’ (2,6% 
van de inkomsten) is ten laste gebracht van de (risico)reserves van de stichting. 
De jaarrekening over 2017 zal door een in te stellen kascommissie worden gecontroleerd. 
 
 
Aldus vastgesteld en getekend op 22 maart 2018. 
De secretaris,    de voorzitter,  
 
 
 
 
 
 
(J. van Hagen-Uphus)  (G.A. van de Schootbrugge)  

 


