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Jaarverslag 2021 
 
 
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. Er worden nimmer goederen voor hergebruik ingekocht. 
Met de opbrengst uit de kringloopwinkel worden goede doeleninstellingen ondersteund in zo-
wel binnen- als buitenland, die werkzaam zijn op de gebieden van gezondheidszorg, armoe-
debestrijding, scholing e.d. Uitgesloten zijn organisaties die zich uitgesproken richten op poli-
tieke of religieuze doelstellingen.  
Na de aankoop van het gebouw wordt ook aan monumentenzorg aandacht besteed door mid-
del van het instandhouden van ons gebouw.  
 
3. Organisatie 
Het bestuur bestaat uit 5 personen en had in 2021 de volgende samenstelling: 

• Voorzitter: Gerard van de Schootbrugge; 

• Secretaris: Joke van Hagen; 

• Penningmeester: Ben van Hagen; 

• Contactpersoon vrijwilligerszaken: Plony Holierhoek; 

• Contactpersoon goede doelen: Cees van der Giessen.  
Het bestuur heeft in 2021 geen wijziging ondergaan.  
 
Het bestuur heeft in 2021 zes keer vergaderd. Normaal gesproken vinden de vergaderingen 
plaats in het kantoor aan de Molenweg 4. In verband met het coronavirus hebben we de ver-
gaderingen van 22 februari en van 8 april via de email afgedaan en zijn de vergaderingen de 
andere keren gehouden in Nové aan de Dorpsstraat waar we in een grote ruimte bij elkaar 
konden komen. 
Bij de vergaderingen is, buiten de bestuursleden, ook de coördinatrice aanwezig.  
 
4. De vrijwilligers 
De vrijwilligersorganisatie bestond eind 2021 uit 37 personen, inclusief de bestuursleden. 
Twee vrijwilligers zijn gestopt: Trudie Struijk en Corrie van Winden. Binnen de vrijwilligersor-
ganisatie acteert 1 coördinatrice die de dagelijkse leiding over de kringloopwinkel heeft en de 
vrijwilligers ‘aanstuurt’. Drie nieuwe vrijwilligers zijn in de loop van het jaar toegetreden tot de 
vrijwilligers: Wout Perquin, Cock Koeman en Tom Wolff.  
 
Vanwege het coronavirus kon de gebruikelijke jaarvergadering niet plaats vinden. In plaats 
daarvan hebben we op 16 oktober een etentje gehad bij Koos en Truus van de Sande. Omdat 
de voorzitter verhinderd was heeft de penningmeester een terugblik gehouden op het afgelo-
pen jaar en een vooruitblik op het komende jaar.  
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Ook heeft het bestuur besloten om aan het eind van de bestuursvergaderingen een groepje 
vrijwilligers uit te nodigen voor een overleg over zaken in en om de winkel en de vrijwilligers 
betreffend.  
 
5. Corona 
Ook in 2021 is de winkel een paar keer gesloten geweest door de lockdowns vanwege het 
coronavirus. We begonnen januari zelfs met de sluiting van de winkel. Pas in maart kon de 
winkel heel voorzichtig weer open met de nodige maatregelen. Per kwartier mochten er 5 klan-
ten de winkel in. De klanten moesten daarvoor eerst een telefonische afspraak maken en 
mochten dan een kwartier naar binnen. Aafke heeft het daar heel druk mee gehad. Zij nam de 
telefoon aan en regelde een afspraak met de klanten die wilden komen. Die lijst moest weer 
naar buiten zodat daar gecontroleerd kon worden om mensen die langskwamen inderdaad 
een afspraak hadden. We begonnen met een klein groepje vrijwilligers die het wel aandurfden 
om weer aan het werk te gaan; dit alles in elk geval op basis van vrijwilligheid. In mei konden 
we gelukkig de normale openingstijden weer aanhouden hoewel een aantal maatregelen nog 
steeds van kracht bleven zoals het dragen van een mondkapje, 1,5 meter afstand houden en 
kinderen waren niet welkom in de winkel. In de zomer waren we van de meeste maatregelen 
verlost maar richting november liepen de besmettingen weer op waardoor ook de maatregelen 
in de winkel weer strenger werden. Op 14 december werden tijdens de persconferentie van 
het kabinet alle niet-essentiële winkels weer gesloten. Dat was wel heel jammer want juist 
tijdens de maand december wilden we alles in de winkel voor de halve prijs verkopen om de 
winkel zo leeg mogelijk te hebben voor de schoonmaak in de eerste week van januari. Wel 
kon toen begonnen worden met de schoonmaak, het opruimen van spullen die al te lang in de 
winkel stonden en het opnieuw inrichten van de winkel.  
In februari, toen alle niet-essentiële winkels nog dicht waren en dus de kringloopwinkel ook, 
zijn wij een keer min of meer open geweest. Omdat er ijs was en sneeuw lag was het de 
perfecte periode om van onze schaatsen, sleeën e.d. op de zolder af te komen. We hebben 
alles buiten uitgestald in de kramen en snel bekend gemaakt dat men een telefonische af-
spraak kon maken om op een woensdagmiddag langs te komen. We voldeden min of meer 
aan alle voorwaarden en hebben een succesvolle middag gehad.  
Tot slot kan nog gemeld worden dat Sportstudio Sansi in de zomermaanden gebruik heeft 
gemaakt van ons plein om sportlessen te geven.  
 
6. Recycling 
De goederen die bij de winkel binnenkomen worden gecontroleerd op bruikbaarheid. Bij ge-
bleken geschiktheid worden de goederen in de winkel verkocht. Een deel van de binnenko-
mende 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 
hergebruikt en waarvoor de kringloopwinkel een kleine vergoeding ontvangt. Dit jaar werd 
12.095 kilo kleding opgehaald. Metaal en boeken gaan voor verdere verwerking naar IPSE. 
 
7. 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 meerjarige goede doelen gese-
lecteerd. In overleg met de vrijwilligers krijgen deze zogenaamde grote goede doelen een bij-
drage van € 5.000, -- jaarlijks, voor een termijn van 3 jaar. Aan deze grote goede doelen wor-
den extra eisen gesteld voor wat betreft de besteding van het geld maar ook aan de terugkop-
peling naar onze stichting. Daarnaast krijgen ook noodoproepen naar aanleiding van natuur-
rampen een bijdrage. Tenslotte ondersteunen wij ieder jaar een aantal activiteiten van lokale 
verenigingen of stichtingen met een geldelijke bijdrage. 
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In 2021 hebben de volgende grote goede doelen een bijdrage ontvangen: 
- Zola Care Malawi ( voorheen Live Life Foundation); 
- Mandioca; 
- Niketan; 
- Pijnackernaren helpen Armenië; 
- Quina Care (ook een extra donatie voor het verschepen van een container). 

 
Aan maanddoelen hebben we dit jaar een financiële bijdrage verstrekt aan: 

- Januari Kans tegen Kanker 

- Februari Stepping Stones Bali 

- Maart  African Foundation of Wonder 

- April  Jua Rescue Centre 

- Mei  Stepping Stones Bali 

- Juni  Stichting Vrienden van het Sophia 

- Juli   Inloophuis Debora 
- Augustus  Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Madurodam 
- September  Papay Agoston Hongarije 

- Oktober  JW Support 

- November  Bali Bundar 

- December  Childrens Fund of Malawi 

 
Afgelopen jaar hebben slechts vijf lokale doelen een financiele bijdrage ontvangen:  

- Stichting Lucas Onderwijs (t.b.v. school ’t Kraaienest); 

- Vereniging Noitdorpsche Historiën; 

- De stichting S.I.N.T.; 

- De Nootdorpse Vakantieweek; 

- De Nootdorpse Senioren Sociëteit. 

 
Als noodhulp is een donatie verstrekt aan de overstromingen in Zuid-Limburg en zijn winter-
pakketten gesponsord voor behoeftige gezinnen in Armenië. 
 
De procentuele verdeling van de gelden over de categorieën goede doelen was als volgt: 
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8. 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 2021 behoefde er aan het gebouw geen onderhoud te worden gepleegd. Wel is voor toe-
komstig groot onderhoud een bedrag aan het onderhoudsfonds toegevoegd. 
Aan het onderhoud binnen is een klein bedrag besteed voor het onderhoud aan de centrale 
verwarming en het vervangen van wat TL-buizen.  
 
9. De winkel 
Na de sluiting van de winkel op 14 december is er een begin gemaakt met de schoonmaak in 
de winkel. Deze schoonmaak liep door tot in de eerste week van 2022.  
 
10. Financiën 
Door de coronalockdowns in 2020 en 2021 zijn met name de inkomsten in deze jaren niet 
goed meer met elkaar én met de jaren daarvóór te vergelijken.  
Vooral de omzet was in 2021 veel lager dan vóór corona, maar wel hoger dan in 2020. Door 
een verruiming van de regels ontvingen we in 2021 ook coronasteun, in de vorm van de Te-
gemoetkoming Vaste Lasten (TVL), geboekt als ‘bijzondere baten’. 
 
De procentuele verdeling van de inkomsten was in 2021 als volgt: 
 

 
 
De uitgaven zijn t.o.v. 2020 met zo’n 12% gestegen. Vooral de donaties aan de goede doelen 
zijn hoger dan het jaar ervoor. Ook de energiekosten van het gebouw Molenweg 4 zijn fors 
gestegen. Verder is vanwege de hogere omzet ook meer BTW afgedragen. 
Iets meer dan de helft van onze uitgaven is in 2021 besteed aan de goede doelen. Daarna 
waren de afdracht van de BTW, de kosten van de huisvesting en de afschrijvingen de grootste 
kostenposten. Verder zijn kosten gemaakt voor de reserveringen voor toekomstig groot onder-
houd, de vrijwilligers, diverse exploitatiekosten, de kantoor- en administratiekosten en de auto. 
 
De procentuele verdeling van de uitgaven was in 2021 als volgt:  
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Per saldo waren de inkomsten in 2021 bijna € 10.475,00 lager dan de uitgaven. Dit ‘verlies’ is 
ten laste van de reserves van de stichting gebracht. 
De jaarrekening over 2021 is door een kascommissie gecontroleerd. 
 
11. Werving vrijwilligers  
Vanwege het feit dat onze vrijwilligers veelal mensen zijn die niet meer in het actieve werkpro-
ces bezig zijn, betekent dit ook dat zij al wat ouder zijn en dus eerder iets kunnen gaan man-
keren. 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. Vanwege dit feit kan de 
kringloopwinkel altijd nog nieuwe vrijwilligers gebruiken. In het afgelopen jaar hebben zich drie 
nieuwe vrijwilligers aangemeld.  
 
12. PR en communicatie 
Ook in 2021 is vier keer per jaar een hele pagina gevuld in de Nootdorp Nu. Hierin worden 
allerlei wetenswaardigheden in en om de winkel nader toegelicht. Ook staat er elke maand 
een advertentie in dit blad en schrijft de voorzitter maandelijks een column. 
Aan de vrijwilligers wordt maandelijks een nieuwsbrief toegestuurd waarin allerlei wetenswaar-
digheden zijn opgenomen.  
In de winkel hangt een scherm waarop de goede doelen bekend gemaakt worden en wat an-
dere zaken die klanten moeten weten. Helaas heeft dit scherm het afgelopen jaar niet gewerkt. 
De website kan voor een groot deel door het bestuur zelf worden bijgehouden. Op de website 
wordt op de startpagina onder andere het goede doel van de maand aangegeven en de aan-
bieding van de maand. 
Regelmatig wordt ook facebook gebruikt om bekend te maken wat er nu weer in de winkel te 
vinden is. Twitter is tot nu toe nog helemaal niet gebruikt. Als bestuur zoeken we nog naar 
iemand die wat meer bekend is met het gebruik van social media.  
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Aldus vastgesteld en getekend op 23 november 2022 
De secretaris,    De voorzitter (vanaf 12 mei 2022),  
 
 
 
 
 
 
 
(J.M.W. van Hagen-Uphus)  (C.J. van der Kraan) 

 

 

 


