Jaarverslag 2020 kringloopwinkels Steenwijk e.o.

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Dag lezers van ons jaarverslag,
2020 was me het jaartje wel. Eerst een maandje open, dan dicht, dan een beetje open en tot
slot helemaal dicht. Toen het bestuur begin 2020 de situatie met al zijn onzekerheden overzag,
was het vooral duidelijk dat wij twee dingen dienden te regelen: voortbestaan en onze
personeelsleden vasthouden, alle 22.
Samen met de regelingen die de overheid voor ons heeft gemaakt, lukte het om de lonen te
kunnen doorbetalen. En door heel spaarzaam te zijn met investeringen en andere uitstelbare
zaken hebben we het financieel heel 2020 kunnen redden.
Ook de vrijwilligers, die aanvankelijk vrees hadden voor hun gezondheid, druppelden
geleidelijk weer binnen. Velen hadden in hun afwezigheid de gezelligheid van de
kringloopwinkel enorm gemist. Thuis was alleen maar alleen.
Eerst zonder mondkapjes, dan met. Klanten binnenlaten zolang er mandjes bij de
toegangsdeur zijn, kuchschermen bij de kassa’s, namen noteren in het restaurant en afstand
houden. Wij hebben het braaf gedaan en het heeft gewerkt.
De pandemie zal nog wel maanden duren, alles hangt af van het inenten van de bevolking,
maar er komt een tijd dat het ‘nieuwe normaal’ weer het oude gewoon wordt.
Het jaarverslag van 2020 zal u weer bijpraten over alle cijfers, die uiteindelijk door het
personeel en de vrijwilligers bijeen-gewerkt zijn.
Het bestuur dankt allen daarvoor.

Max Gras, voorzitter
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INLEIDING
Tuk, mei 2021
Impact op mens en milieu
Het jaar begint gewoon: wij eindigen met kerst en beginnen met kerst want de klanten ruimen
direct hun kerstspullen op. Dit betekent dat de medewerkers weer beginnen te sorteren en te
prijzen voor het volgend kerstfeest. Ook al de anderen werkzaamheden gaan gewoon door.
In februari komen steeds meer berichten over besmettingen met Cocid-19 en volle
ziekenhuizen inhet zuiden. Dan denk je snel, wij zitten hier wel goed in het Noorden.
Tot2 maart 2020:er komen steeds meer waarschuwende oproepen vanuit Den Haag en de
eerste beperkende maatregelen treden in kracht.
15 maart 2020 moeten alle horecagelegenheden sluiten, zo ook die in de kringloopwinkel.
Vanaf dit moment zijn er meerdere overlegmomenten tussen bestuur, management en vaste
medewerkers voor het te nemen beleid.
De vrijwilligers zijn thuis omdat er velen van hen kwetsbaar zijn en er wordt besloten om de
winkel voor enkeledagen te sluiten om te bepalen, hoe nu verder.
Daarna gaat de winkel voor enkele uren per dag open, er wordt een beperkt aantal klanten
toegelaten. De ingang wordt bemand door personeel, voor toezicht en schone
winkelmandjes. Snel zijn kuchschotten voor de kassa geplaatst.
Op de RIVM richtlijnen wordt toezicht gehouden en de
hygiënemaatregels worden steeds onder de aandacht gebracht.
De vaste medewerkers zetten zich met veel energie en
creativiteit in om de winkel toch op een veilige manier voor
iedereen open te kunnen houden. Dit heeft veel impact op
hen. Het management anticipeert dagelijks op de situatie en
ontwikkelingen.
De afdelingshoofden houden regelmatig contact met de vrijwilligers
waarvan velen zonder daginvulling, zonder sociale contacten thuis zitten. Voor sommigen is
de impact hiervan groot.
In deze fase ontstaat het idee een nieuwsbrief te maken om met elkaar in contact te blijven en
te informeren. Dit wordt zeer gewaardeerd, er komen veel bijdragen van de medewerkers.
In de sociale media in Steenwijk worden kritische opmerkingen,soms zonder kennis van de
feiten,gelanceerd en allerlei argumenten genoemd, waarom wij dicht zouden moeten zijn. Hier
tegenover staat dat wij zelf voor onze kosten moeten opdraaien en wij zijn van mening dat
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onze winkel ook een sociaal karakter heeft. Bovendien ziet het bestuur het als een plicht
om de arbeidsplaatsen voor het vaste personeel te behouden en de detailhandel mag gewoon
open zijn.
En de klanten? Zij zijn blij dat wij toch open zijn. Zij waarderen dit, houden zich prima aan
de regels. De beperkingen en de angst voor besmetting heeft ook impact op hen. De
kringloopwinkel biedt de mogelijkheid om voor weinig geld – veel boeken, veel puzzels,
buitenspeelgoed voor kinderen , fietsen, zelfs rollators voor de ‘wandeling met een oud
familielid’ te kopen. Opvallend worden veel broodbakmachines en barbecues verkocht.
Menig klant komt meermals in de week om even eruit te zijn. En de echte kenners bestellen
hun tompoezen en komen die ophalen.
Op 1juni 2020 een lichtpuntje: de horeca mag weer gasten ontvangen,
met in achtnemen van de RIVM richtlijnen. De horecamedewerkers
maken alles klaar: looproute, ontvangst en bedienen. Zij hebben er heel
veel zin, hier ligt hun hart, ook is het soms wennen. Klanten zijn weer
blij want ook deze afdeling van de kringloopwinkel heeft een sociaal
aspect voor de klant met de kleine beurs.
Tijdens de zomer ontvangen wij veel vakantiegangers. Men weet ons te vinden en wij krijgen
geregeld complimenten hoe wij het allemaal regelen. En deze complimenten doen ons goed.
Een positieve en stimulerende impact.
Door de pandemie zijn de mensen meer thuis en gaan flink aan het opruimen. Bij de inname
wordt op afstand van 1,5 m gelet en de klanten moeten zelf hun spullen uitpakken. Wij willen
onze medewerker veilig laten werken. Het brengen en ophalen begint en eindigt aan de
voordeur bij de klanten. Dankzij het begrip van iedereen verloopt alles goed.
Vooruitkijken, plannen en handelen daar zijn onze
medewerkers goed in. Ook in tijden van een
pandemie komt de Sinterklaas en viert men kerst.
Maar grote evenementen mogen er niet zijn.
Daarom begint de feestmaand in de
kringloopwinkel ruim voor die tijd. De klanten
maken er volop gebruik van.
Het leek goed te lopen in de horeca, maar dan wordt op 14 oktober 2020door de overheid
bepaald dat de horeca weer moet sluiten.
Om deze heftige impact iets te verzachten probeert ook ons horecateam lunchpakketten op
bestelling te bezorgen.
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Dat vanaf 1 december 2020 ook in de kringloopwinkel een mondkapje verplicht is, levert geen
problemen op. Uit de opmerkingen blijkt steeds weer, hoe blij de klant is om überhaupt te
kunnen komen winkelen.
15 december 2020 gaat ook de kringloopwinkel Steenwijk en in Vollenhove in lockdown.
Eén van de consequenties was dat de Kringloopwinkel ook geen goederen meer kon
aannemen. Het magazijn liep helemaal vol omdat er geen verkoop vanuit de winkel kon
plaatsvinden.
U kunt geen goederen meer brengen!
Veel van de goederen die voor hergebruik in de kringloopwinkel zouden komen , gingen nu
toch naar de milieustraat.

Dit had zeker impact op de kringloop

Christel Schuuring-Kretzschmar, secretaris
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MANAGEMENT
Beste lezer,
Ook al lijkt het coronavirus heel het jaar 2020 in de ban gedaan te hebben is dat toch niet
helemaal waar. Tot en met half maart heeft de Kringloopwinkel gefunctioneerd zoals in
vorige jaren.
Zo is het vanuit het perspectief van negen-en-een-halve maand later ondenkbaar dat het
restaurant van de winkel op 9 maart, Vrouwendag, nog tjokvol met vrouwen zat die geboeid
luisterden naar de pitches met als thema vrijheid.
In februari hebben medewerkers van de Kringloopwinkel nog meegedaan aan de Slimste
onderneming en in maart aan het Schrijversfestival.

De cheques voor de goede doelen (van een
percentage van de opbrengst over 2019) zijn
in februari uitgedeeld, zie ook jaarverslag
2019.
In 2020 is het ons helaas niet mogelijk om
cheques uit te reiken.

De maatregels i.v.m. corona hebben op diverse
vlakten impact gehad. En dan is wederzijds
ondersteunen van belang. Zo kon de
kringloopwinkel 1050 kopjes aan het Sociaal
Werk De Kopvoor de ‘dag van de mantelzorg’
(10 november)schenken.

Jij past ook in onze kring! Loop je met ons mee!
In de Week van de Vrijwilliger is de aandacht gevestigd op de vrijwilligers bij Kringloopwinkel
Steenwijk en Vollenhoveen tegelijk is, op voorstel van een vrijwilliger ,de Kringloopwinkel
een wervingsactie ‘vrijwilliger worden’ begonnen. Zie ook impressie door het jaar heen.
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Al met al zijn er in 2020:
23 (8 mannen en 15 vrouwen) bijgekomen maar ook 25 (13 mannen en 12 vrouwen)
weggegaan.
Met een leuke maar ook drukke winkel is dat een aderlating, heeft het impact voor de
vrijwilligersorganisatie die de Kringloopwinkel is. Corona heeft de vrijwilligersactie behoorlijk
verstoord, de onzekere tijd, het voortdurend moeten anticiperen wat de Landelijke Overheid
besloot en een complete sluiting van de winkel in december waarbij iedereen naar huis moest.
Eén van onze activiteiten is het organiseren van vrijwilligerswerk. Vele functies zijn op
verschillende tijdstippen beschikbaar. Om alle functies gevuld te krijgen is een veel groter
probleem. Uit de vrijwilligersactie is gebleken dat het ‘t beste werkt om mensen rond te leiden,
enthousiast te maken voor het werk en ze persoonlijk te vragen.
Het organiseren van arbeidsparticipatie
Ook op dit gebied is de kringloop actief en bieden wij diverse mogelijkheden.
Op de textielafdeling zijn er zeven plekken (tijdelijk) ingevuld en in het Eethuisje (ons
restaurant) zeven werkplekken.
Deze mensen zijn vanwege de noodgedwongen sluiting van het Eethuisje elders in het bedrijf
aan het werk gegaan.
In de elektronica zijn er vier plaatsen gevuld.
In het magazijn zijn er tien plaatsen en in de winkel is er een plaatsgevuld.
Zes jongeren konden hun maatschappelijke stage bij de Kringloopwinkel in Steenwijk
vervullen.
Scholing voor medewerkers om vrijwilligers – als het nodig is beter te kunnen begeleiden – is
belangrijk. Daarom hebben vier medewerkers, samen met de KLW Leeuwaarden, de cursus
psychische kwetsbaarheden gevolgd.
Organisatie
In november 2020 werd duidelijk dat de KLW en de gemeente Steenwijkerland één van de
winnaars waren van de prijsvraag circulair ambachtscentrum. Het circulair ambachtscentrum
moet in 2021 gestalte gaan krijgen. Doelstelling is om producten die naar de milieustraat
zouden gaan een nieuwe bestemming of functie te geven en het afvalpercentage van de
Kringloopwinkels te verlagen.
Ook in november werd duidelijk dat de St. Kringloopwinkels Steenwijk e.o. was toegelaten tot
het register code sociale onderneming. De inschrijving in het register dwingt de organisatie na
te denken over impact. Impact op milieu, impact op vrijwilligers werk en meedoen in de
maatschappij. In 2021 moet dat duidelijker worden en méér op gestuurd gaan worden.
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Begin 2020 heeft er weer een RI&E plaatsgevonden, heeft er op 16 maart een BHV cursus
plaats gebonden en is er een preventiemedewerker aangesteld.
De organisatie heeft een digitale revolutie doorgemaakt. De Kringloopwinkels zijn
beleefwinkels, daar willen mensen naar toe om anderen te ontmoeten, heel veel verschillende
spullen te zien en een lekker hapje kunnen eten. De kabinetsmaatregelen dwongen de
organisatie om digitaal te gaan opereren, tegen zo min mogelijk kosten. De organisatie had al
een website, de www.deveilingkast.nl, ontstaan vanuit het idee dat onze mooie bijzondere
spullen een breder publiek verdienen dan alleen de bezoekers van onze winkel. Deze website
is tijdelijk omgebouwd door onze webmaster tot aankoopsite. Met www.factuursturen.nl heeft
de organisatie de medewerkers de mogelijkheid gegeven om betalingen te zien van klanten.
Meedoen met publieksacties hoort erbij
12 tot en met 18 oktoberNationaleRecycleweek
hun oude apparaten inleveren bij een milieustraat in
hun eigen gemeente.Apparaten bij de
Kringloopwinkels ingeleverd die uiteindelijk kapot
blijken te zijn worden via wecycle goed afgevoerd.

25-11-2020 wij doen mee
Op 25 november was de landelijke aftrap van de campagne
van Orange the World. Meld geweld op 0800-2000! Het is
hoog tijd om het alarm te slaan over de meest voorkomende
huiselijk geweldsdelicten. Orange the World is de 16 daagse
internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en
meisjes.
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Het milieu
27 november 2021

Op deze vrijdag 1=1, er staat een weegschaal bij de kassa, 1
kg. gekochte spullen bij Kringloopwinkel Steenwijk = 1 kg.
CO 2 bespaard!
Op vrijdag 27 november is het Groene Vrijdag als tegenhanger van Black Friday. Op
Groene Vrijdag worden de positieve effecten van hergebruik extra onder de aandacht
gebracht bij kopend Nederland.Hergebruik, zie de foto. Van niet meer verkoopbare spullen,
denk aan ledikanten en kasten, worden weer mooie en leuke artikelen gemaakt, nieuw kopen
is vaak niet nodig.

Een buffetkast
schilderen met
krijtverf geeft een
totaal ander effect.

Er zijn opnames gemaakt om te laten zien welke initiatieven op het gebied van duurzaamheid
er in Steenwijkerland zijn.

Een doe-het-zelf-pakket

Een hapjesplank
gemaakt van een
eiken tafel.

‘Bewustwording creëren v.w.b. het nut van 2e handsgoederen’door presentaties in de
winkel en publicaties op Facebook en website.
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Prestaties in perspectief, ingezamelde goederen in kg
Overzicht Tuk

2017

2018

2019

2020

Goedzooi

686.034

808.558

779.208

534.919

Elektr(on)ische apparaten

101.484

116.606

128.558

81.723

Textiel Kringloop

96.457

126.129

129.414

92.403

Totaal

883.975 1.051.293 1.037.180 709.045

Afvoer:
Grof huishoudelijk afval

60.531

90.047

65.580

42.358

Textiel

3.203

2.963

5.134

5.257

Papier

61.255

63.552

67.768

48.256

Glas

0

0

0

0

Metaal

20.733

23.351

21.255

9.273

Hout

70.490

87.290

60.320

43.410

Keramiek

5.827

6.502

7.327

2.268

Elektr(on)ische apparaten

17.483

54.365

58.647

37.022

Kunststoffen, hard plastic

7.428

7305

9.634

7.224

Frituurvet

946

6.007

1.381

851

Kurk

2.576

0

0

0

Overig

5.315

7.305

5.721

2.523

883.975 1.051.293 1.037.180
255.787 348.688
302.767

709.045

Balans
Uitvoer Grof huishoudelijk
afval

628.188

702.605

734.413

510.603

60.531

90.047

65.580

42.358

Scheidingspercentage

93%

91%

94%

94%

Totaal inname
Totaal afvoer

198.442
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Aantal verkochte artikelen per categorie Steenwijk 2020
Aantal
1
Huishoudelijk kleingoed
118.077
2
Meubilair
8.115
3
Textiel
97.813
4
Wit en bruingoed/elektra
6.737
5
Boeken
63.263
6
Speelgoed
26.488
7
LP's, Dvd's, Cd's video games
18.671
8
Computers en ICT toebehoren
1.146
9
Fietsen, karren en kinderwagens
275
10
IJzer
5
12
Hip hergebruik
33
13
Stiksel
25
14
DHZ en gereedschap
12.791
15
Antiek en curiosa
3.790
16
Camping- sport en tuinartikelen
5.232
17
Hobby en creatief
13.791
18
Thema
21.190
19
Onderdelen auto, fiets
1.195
20
Sieraden en accesoires
8.273
22
Bezorgkosten
328
23
Lampen
9.129
24
Schilderijen
5.814
25
Verkochte kringloopcheques
13
Totaal

422.194

Dit is nu kringloop
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VAN DE VERTROUWENSPERSOON
In het afgelopen jaar was ik, evenals voorgaande jaren,
belast met de functie van vertrouwenspersoon in het
bestuur van Kringloopwinkel.
De functie is al enige jaren geleden ingevoerd om het
mogelijk te maken, dat personeel en vrijwilligers een
onafhankelijk persoon binnen het bestuur kunnen
raadplegen.
Wat doet de vertrouwenspersoon?
Bij de vertrouwenspersoon kun je jouw verhaal kwijt. Dat varieert enorm in onderwerpen.
Van gewoon advies vragen tot klachten uiten.
 “Wat moet ik doen in die situatie?”
 “Ik voel me onredelijke behandeld.”
 “Ik heb dit als ongewenste handeling ervaren.”
 “Ik voel me onheus bejegend op de werkvloer.”
De vertrouwenspersoon geeft advies en vraagt na: “Wat heb je er zelf aan gedaan?” Altijd in
overleg met de aandrager van een klacht, is het mogelijk, dat de vertrouwenspersoon een
onderzoek instelt en de betrokkenen bevraagt naar hun rol in de kwestie.
Indien nodig vindt bemiddeling plaats en wordt naar oplossingen gezocht.
In het afgelopen jaar 2020 is drie keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid van advies.
Aan de AR in Steenwijk heb ik afgelopen jaar een voorlichting gegeven.
Ronald van Vlijmen
Bestuurslid en vertrouwenspersoon Kringloopwinkel Steenwijk/Vollenhove en Textiel
Sorteercentrum Steenwijkerland
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VAN DE PREVENTIEMEDEWERKER
Afgelopen jaar heeft preventie ondanks de hardnekkige
Coronacrisis, een flinke stap vooruit gemaakt. Voor alle
duidelijkheid: het gaat hier om ieders veiligheid binnen ons
bedrijf en om het voorkomen van ongelukken en calamiteiten.
Risico Inventarisatie en Evaluatie
Door een extern bedrijf werden begin 2020 Risico Inventarisatie & Evaluatie opgesteld, in het
vakjargon ‘een RI&E’ genoemd. Wettelijk is onze winkel verplicht vast te leggen welke
risico’s de arbeid voor werknemers met zich meebrengt. Dit vastleggen gebeurt d.m.v. een
RI&E.
Daarmee werd slechts een startsein gegeven. In de praktijk volgt het nodige aan
opdrachten.
1.Alle documentatie moet digitaal opgeslagen en (niet minder belangrijk) terug te vinden zijn.
2.Aan de hand van een Plan van Aanpak (PvA) moeten de voorhanden gevaren weggenomen
worden.
Natuurlijk in volgorde van urgentie.
Met de beperkingen door Corona was dit soms een lastige, maar zeker een leuke klus.
Plan van Aanpak
Een slager mag zijn eigen vlees natuurlijk niet keuren, dus ook ons PvA werd door een extern
bedrijf aangedragen.
Er zijn twee plannen opgesteld:
 het textielsorteercentrum en de winkel in Tuk in het eerste plan
 Kringloopwinkel Vollenhove is, vanwege haar verhuizing, later apart opgesteld
Om met Vollenhove te beginnen: slechts tien aandachtspunten werden aangedragen. Niet
verwonderlijk als je net in een nieuw pand komt. Dan viel dit nog wel mee.
Er werden geen alarmerende zaken gevonden. Aandachtspunten waren o.a. de wat ongelukkig
geplaatste, daarmee onveilig, hoofdtrap (is verholpen!), het ‘creatieve’ gebruiken rondom
verlengsnoeren en de opslag van gevaarlijke stoffen.
Ook het textielsorteercentrum kwam goed door de
beoordeling. Het werd in 2019 nog flink verbouwd enzo
waren al belangrijke aandachtspunten goed georganiseerd.
Wel werd het onderdeel ‘stapelen met kratten’ als heel urgent
bestempeld. Veel kratten verkeerden in slechte conditie en
zomeewerd het stapelen ‘onveilig werk’. Vervanging was
nodig.
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Kringloopwinkel Tuk had meer aandachtspunten in de beoordeling, zomee meer actiepunten
in de PvA. Veel onderwerpen hadden betrekking op het administratieve deel van de RI&E.
Daarnaast betrof het punten van aandacht – looproutes en de toegang tot brandblusmateriaal
vrijhouden.
Er waren zaken die snel moesten worden aangepakt. De verfruimte was een
onoverzichtelijke verzameling van verfmaterialen, dus heelbrandonveilig. Ook het wegzetten
van bijtende stoffen hoog boven in een kast leverdeonveilige situaties op.
Diverse trappen en trapjes werden geïnspecteerd. Er bleken maar liefst zes ondeugdelijk te
zijn.
Inmiddels zijn de meeste onderwerpen afgehandeld en/of op een controlelijst geplaatst.
Periodiek worden gereedschappen en apparaten gecontroleerd:
 de brandblusmaterialen gekeurd, brandblusser, slangen etc.
 de verbandkoffers op inhoud gecontroleerd
 de noodverlichting getest
Als preventiemedewerker struin ik regelmatig door de
panden op zoek naar ‘uitdagingen’ en attendeer ik de
medewerkers op de onveilige situaties.
Helaas kon scholing voor de bedrijfshulpverlening door de corona- beperkingen niet
voldoende plaatsvinden. Er is 16 maart nog een BHV-cursus voor beginners geweest en
vond een uitleg (ter plekke) over het aanwezig brandblusmateriaal op de afdelingen plaats.
Daar is het bij gebleven.
In de nieuwsbrief voor de medewerkers is er een uitgebreide artikel over de milieustraat
geplaatst.
De BHV moest 5 keer ter ondersteuning in actie komen. Alles is goed verlopen.
Ik hoop dat in 2021 de uitstaande scholingen en oefeningen weer kunnen plaatsvinden.
Paul Verheijde
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VAN DE ADVIESRAAD
De adviesraad (AR) is ingesteld om de
vrijwilligers de mogelijkheid,gevraagd en
ongevraagd, advies aan het bestuur te geven
omtrent het beleid van de Kringloopwinkel.
De AR bestaat uit 5 gekozen vrijwilligers :
voorzitter , secretaris en 3 leden.Allen
zijn tevens vrijwilliger-vertegenwoordiger.
In september 2020 heeft een voorzitterswissel plaatsgevonden.
De 5 leden van de AR zijn aanwezig bij het 2 wekelijkse overleg met management en
leidinggevenden, om direct problemen of zaken vrijwilligers betreffende naar voren te kunnen
brengen en indien mogelijk op te lossen.
In samenspraak met het management wordt 4 keer per jaar een vergadering voor de
vrijwilligers belegd. Hiervoorworden alle vrijwilligers voor uitgenodigd. Op de agenda staan
punten die belangrijk zijn voor de vrijwilligers, deze worden besproken en eventueel wordt er
afgestemd. Soms wordt een spreker uitgenodigd om informatie over relevante thema’s voor
de vrijwilligers en de organisatie te geven.
Er is in 2020 tweemaal vergaderd, in januari en september vanwege de Covid 19 maatregelen.
In september waren twee sprekers:
 de vertrouwenspersoon van de kringloopwinkel gaf uitleg over zijn functie
 de sociale ombudsvrouw Irma van Beek van de gemeente Steenwijkerland lichtte haar
werkzaamheden toe en heeft direct een van onze medewerkers kunnen helpen.

De Adviesraad
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TEXTIEL SORTEERCNTRUM STEENWIJKERLAND
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KRINGLOOPWINKEL VOLLENHOVE
2020 begon voor ons met een nieuwe uitdaging, een
nieuw hoofdstuk dat voor ons lag.
Het eind 2019 aangekochte pand aan de Kampen 3
is in december van dat jaar volledig gereed gemaakt
om ingericht te worden tot nieuwe Kringloopwinkel.
De benedenvloer werd flink aangepakt, alle elektra is
vernieuwd. De omgeving voor de lift is vakkundig voorbereid, alle bruikbare materialen uit
ons vorige pand zijn mee verhuisd met hulp van de collega’s uit Steenwijk. Wat een klus!!
Soms zit in een ‘ongeluk’ - ons transportbusje wilde net
tijden de verhuizing niet meer meewerken – ook weer geluk.
Het was mogelijk om een grotere auto met laadklep aan te
schaffen. Daardoor is het laden en lossen gemakkelijker
geworden. Blije medewerkers!
Januari was een maand van investeren want de winkel was
uiteraard gesloten voor winkelend publiek. De lift werd
mooi op tijd geplaatst. De maand januari hebben we benut
voor het inrichten van de winkel, met vrouw/man en macht hebben we de klus geklaard.
We hebben de textielafdeling flink kunnen uitbreiden, het magazijn en de testafdeling zijn
aanzienlijk groter geworden.
Onze horecahoek heeft een prominentere plek gekregen en dat hebben we zeker gemerkt in
het aantal verkochte versnaperingen.
Zaterdag 1 februari 2020 staat gepland als ‘eerste dag geopend’ voor winkelend publiek.
En dat hebben we geweten..
Het was een ongekend succesvolle dag, het overtrof onze verwachtingen.
Een mooie en vooral gezellige dag.De positieve reacties van de bezoekers gaven ons allemaal
een flinke energieboost en was een mooie beloning voor ons harde werken.
6 februari
Burgemeester Bats opendeonze winkel officieel.
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Om de opening te vieren,konden alle belangstellenden die middag genieten van een lekker
bakje koffie/thee met iets lekkers erbij.

In februari konden wij vele klanten begroeten.
Vlak na deze wervelende start was daar opeens Corona! Ook wij moesten noodgedwongen
onze deuren sluiten. Een hele nare onzekere tijd brak aan. Waren wij op dit moment met zijn
allen bijna gewend aan de nieuwe bedrijvigheid in onze nieuwe winkel, was het toen ineens
doodstil.
Na een aantal aanpassingen in de winkel zoals kuchschotten, belijning,desinfecteermiddelen,
beperkt aantal mandjes bij de ingang voorgenomen te hebben, konden we gelukkig weer
open, helaas bleven de klanten weg tijdens de eerste Coronagolf.
Een groot aantal van onze vrijwillige medewerkers bleven logischerwijs ook voor lange tijd
thuis, i.v.m. kwetsbare gezondheid van zichzelf of hun naasten.
Minder mensen op de werkvloer betekentook minder hens aandek bijv. bij de inname van
goederen. We hebben zelfs een totale inname stop moeten inlassen.
Het heeft zeker vier tot zes weken geduurd voordat we enigszins op het oude normaal zaten
wat bezoekers betreft.
Gelukkig was de situatie in de zomer een stuk minder ernstig en zagen we
bezoekersaantallen stijgen en dat gaf ons weer hoop en vooral energie.
Het overgrote gedeelte van de vrijwilligers was inmiddels ook weer aan de slag gegaan, heel
fijn, het leek heel even weer op ‘het oude normaal’. De medewerkers komen graag naar hun
vrijwilligerswerk voor hun contact, voor een zinvolle daginvulling en hun kennis inzetten.
24 september hebben we een zeer geslaagde, gezellige barbecue georganiseerd. We konden,
op 1,5m afstand toch even ontsnappen aan de Corona-narigheid.
In oktober nam het jarenlage winkelhoofd afscheid. Ze heeft een nieuwe baan. Gelukkig kon
er snel een nieuwe medewerker gevonden worden.
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Schrik in de ochtend! In de nacht van maandag 19 op dinsdag
20 oktober is er ingebroken, een enorme ravage, veel schade maar
weinig buit.

Het zat er aan te komen maar vanaf 15 december 2020moesten wij onze deuren voor lange tijd
weer sluiten en waren we vooral aangewezen op verkoop via internet. Met veel creativiteit en
inzet zijn wij deze uitdaging aangegaan. Gelukkig hebben klanten hiervan ook gebruik
gemaakt.
Wederom moesten we ook weer het magazijn voor inname sluiten.
Ondanks dat we bij elkaar twee maanden gesloten voor publiek zijn geweest hebben we toch
een redelijk goed jaar achter de rug en kunnen we terug kijken op een wel heel bijzonder
2020. Een jaar om nooit te vergeten.

2018

2019

2020

51243 57322

52535

56278

7166

9184

8926

Textiel Kringloop

11954 11290

11693

6831

Totaal
Afvoer:
Grof huishoudelijk afval

70110 75778

73412

72035

3844 10684

9516

12328

Overzicht Vollenhove
Goedzooi
Elektr(on)ische apparaten

2017

6913

Textiel

370

1388

1414

836

Papier

4076

5605

5946

2122

Glas

4404

1240

1096

292

Metaal

3902

4672

5527

4104

Hout

5690 13007

13010

15110

Keramiek

4137

1996

1565

423

Elektr(on)ische apparaten

7532

8861

12256

9590

Kunststoffen, hard plastic

847

346

1222

272

132

Frituurvet
Kurk
Overig

Totaal inname
Totaal afvoer
Balans
Uitvoer Grof huishoudelijk afval
Scheidingspercentage

1276

1623

507

230

70110
36078
34032
3844

75778
49422
26356
10684

73412
52191
21221
9516

72035
45307
26728
12328

95%

86%

87%

83%
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HORECA EN CORONA IN 2020
Hoe een goed lopend en sociaal, sfeer-restaurant tot stilstand kwam en de gevolgen daarvan
voor hen die hieraan deelnamen.
Van 2019 naar 2020
De sprong naar 2020 begon met een terugblik naar 2019, een jaar van enorme groei en
ontwikkeling. Vooral de erkenning als leerbedrijf voor de brood en banketbakkerij is een
mooi resultaat geweest.
De sprong naar het nieuwe jaar is gemaakt door het horecateam wat 10 collega’s telde:
3 leermeesters, 3 vrijwilligers, 2 traject medewerkers en 2 stagiaires van de
vakopleiding brood - banketbakkerij Deltion Zwolle. Het team heeft alle gasten bediend
en gerechten geproduceerd, dit vaak zonder pauze en onvermoeibaar. Het restaurant met
ruim negentig zitplaatsen zat vaak vol en de sfeer was ontspannen, geduldig en goed. De
beleving is het sterke punt in de interactie tussen gasten en gastvrouw.
In januari is gestart met een nieuwe kaart, enkele nieuwe gerechten en de patisserie ofwel het
banket is uitgebreid. De start van 2020 was vergelijkbaar met de jaren ervoor, menig gast
moest even bijkomen van de decembermaand maar was al rap terug voor een praatje en zijn
of haar lievelinggerecht. Ook de gasten van ver kwamen op bezoek en maakten er een dagje
uit van. Zo rond 20 februari werd via het nieuws voor het eerst gesproken over corona en dat
dit in China uit de hand begon te lopen.
15 maart 2020 volgde de toespraak waarbij gemeld werd dat de horeca om 18:00 uur hun
deuren moest sluiten; dicht tot 6 april in afwachting van de ontwikkeling van de besmettingen,
de term intelligente lockdown is geboren. Onze horeca moet dicht: hoe dit te regelen en wat
zou nog wel kunnen. We hebben aangegeven aan de gemeente om indien nodig klaar te staan
om gerechten en maaltijden te leveren aan hen die dit nodig hebben vanwege isolement of
eenzaamheid, dit is in dankbaarheid aanvaard,maar was niet direct nodig. Alle dagverse
producten zijn voor zover mogelijk uitgedeeld aan collega’s echter moest er wel het nodige
afgevoerd worden. De gehele horeca werd uitvoerig schoongemaakt en er werd
geïnventariseerd welke producten tot wanneer houdbaar zijn.
Alle collega’s binnen de horeca hebben een andere plek binnen
het kringloopbedrijf gekregen alwaar men in afwachting van
opening hun werkzaamheden gingen doen.
De chef bleef aanwezig ‘alleen op de wereld’ en keek uit over het
restaurant die De Grootte Leegte heette.
In mei kwam er beter bericht en kon de horeca weer beperkt
open met een aantal dwingende regels. Maximaal 30 personen,
reserveren, gegevens van de gast noteren en anderhalf meter
ruimte. Als ‘gediplomeerde inrichters’ hebben we het restaurant
ingericht zoals dit volgends de geldende regels moest.
Het maken van afspraken en noteren van gegevens gaf veel meer
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werk, twee collega’s moeten aanwezig zijn in het restaurant om de procedures te begeleiding
en gasten aan te spreken op afstand houden en route. Op papier heet dit beheersbaar en
handhaven, echter in de praktijk is dat iets heel anders! De goede sfeer was uiteindelijk de
emulgator die alles in goede banen leidde.
In oktober ging de situatie met de besmettingen de verkeerde kant op. De horeca mocht
alleen maar ophaal- of bezorggerechten produceren en deze producten mochten niet in of bij
het pand worden genuttigd.
Onze horeca is een beleving, een uitje waar men de sfeer wil proeven of meemaken. Er kan
van alles in een doosje maar niet de sfeer en beleving.
Toch hebben wij ook een website met gerechten gestart voor eventueel halen of bezorgen.
Het succes was niet wat we verwachtten en onze vaste gasten vertelden ook dat het lekkere
gebak toch in het restaurant veel lekkerder is dan thuis, tja de beleving,hé.
De inmiddels weer gestarte horeca collega’s kregen ook nu weer werk op andere plekken
binnen de kringloop. Het was wel zichtbaar dat een horecamedewerker wel een typische
horeca-man of-vrouw is die het beste tot zijn of haar recht komt binnen het horecawerkveld.
De druk en de pieken, de enorme wisselingen in gerechten en bereiding hiervan. Het werd
zichtbaar dat het werk gemist wordt.
Op 15 decembervolgde de harde lockdown en was er naast halen en bezorgen niets meer
mogelijk binnen onze horeca. Wel kregen de vakstagiaires een periode van bijna privé les en
dat was wel weer mooi meegenomen omdat na februari 2021 er gestart gaat worden met de
eindexamens.
De stagiaires hebben inmiddels hun praktijk leerperiode afgesloten
met een ruime voldoende en kunnen met een gerust hard aan hun
examens beginnen.
Om dus een beeld te geven hoe onze horeca afdeling het corona jaar 2020 heeft beleefd, is
antwoorden dat het een moeilijke periode was, het is zoals hierboven omschreven, het gemis
van de dagelijkse routine, het deel non-verbale communicatie wat typisch horeca is, de reuring
van alle geluiden in een bezet restaurant en de bak- en braadgeluiden.
Daarnaast de gespreken met de schoolbegeleiders, de vertegenwoordigers en anderen. Het
volledig inzakken van inkoop van grondstoffen, het bijhouden van houdbaarheid en
vernietigen van grondstoffen en andere producten blijft een vakman of -vrouw, zeer doen, je
weet immers niet wanneer er iets weer mag.
Al met al hopen wij natuurlijk dat het oude normaal weer spoedig mogelijk zal zijn en wij de
deuren voor alles en iedereen kunnen openen, het blijft afwachten en dat gaan we dan ook
maar doen.
Horeca afdeling kringloop Steenwijk
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OMZET EN UITGAVEN 2020
De omzet van de 3 bedrijven is 100,00 %
Personele kosten

67,53 %

Vrijwilligersvergoeding

7,9 %

Gebouwen en inventaris

15,58 %

Autokosten

2,40 %

Overige kosten totaal

10,34 %

Inkopen horeca en kleding

5,14 %

Totaal aan uitgaven

102,78 %

Het bedrijf heeft gebruik gemaakt van de NOW en TVL-regelingen.

GOEDE DOELEN
Door de ontstaande situatie i.v.m. Covid-19 is het ons niet mogelijk voor het jaar
2020donaties aan goede doelen uit te keren.
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IMPRESSIES DOOR HET JAAR HEEN
De kringloopwinkel ziet bewustwording voor afvalscheiding en circulaire economie als een
belangrijke opgave. Het hele jaar proberen wij de aandacht door acties of door rondleidingen
hierop te vestigen. Het aanbieden van stageplaatsen vinden wij belangrijk.
Maar het begint bij de kleinsten.
Bezoek uit Wolvega
De enthousiaste kleuterjuf had de leerlingen goed voorbereid, ieder kind had 1 euro van
thuismeegekregen om iets te kopen, zelf afrekenen en daarna een beker ranja met een
chocoladepaashaas in het Eethuisje.
En de kleuters ondervonden dat het leuk shoppen is in de Kringloopwinkel.

Stagiaires
Regelmatig nemen leerlingen bij ons een
kijkje achter de schermen tijdens een
stage.
Drie stagiaires van CSG Eekeringe waren
een week bij Kringloopwinkel Steenwijk
voor een snuffelstage en twee daarvan
hebben o.a. onder begeleiding
uilenkasten gemaakt en daarna verder
met de koolmezenkastjes!
De derde stagiaire heeft een succesvolle
week gehad in Het Eethuisje, goed
gedaan!
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Inspelen op de actualiteit
In het begin van het jaar 2020 is de vrouwendag nog in het restaurant van de kringloopwinkel.
Veel vrouwen zijn er
weer aanwezig.

5 mei 2020
Er worden regelmatig historische voorwerpen ingeleverd of komen via de textielinzameling in
de kringloopwinkel. Er zijn hiervoor weer liefhebbers te vinden, die deze spullen kopen.
Ter viering van 75 jaar vrijheid hebben de medewerkers een mooie ‘expositie’ ingericht.
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Week zonder afval 7-13 september 2020
Week zonder Afval, doe jij mee?
Vandaag kun je je gekochte spullen wegen, stél het gewicht is 2,25 kg, dan heb je ook 2,25 kg
CO2 bespaard
Hoeveel is uw CO2 besparing vandaag?

Weeg uw spullen vandaag na aankoop bij
Kringloopwinkel Steenwijk en kijk en noteer wat uw bijdrage is aan CO2 besparing!

Goed bezig dus!

Week zonder Afval!

'Waarom afval produceren als het tóch
wordt weggegooid?!'
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30 jaar Kringloopwinkel Steenwijk30 september 2020

30 jaar kringloopwinkel Steenwijk én de Week van de Vrijwilliger met vele van onze
vrijwilligers werkzaam met én voor ons mooie bedrijf!

En zijn nog vrijvrijwilligers van het eerste uur, Janny en Netty , zij zijn in het zonnetje gezet
met de taart van de week en bloemen natuurlijk!
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In de Week van de Vrijwilliger is de aandacht
gevestigd op de vrijwilligers bij Kringloopwinkel
Steenwijk en Vollenhove.

Dank voor jullie steun en hulp!

26
2020 KLW Steenwijk e.o.

10 oktober 2020
Ook wij doen weer mee.

Koop op 10 oktober een gebruikte armatuur bij de kringloopwinkels met het keurmerk 100%
Kringloop krijgt daar een nieuwe LED-lamp bij. Vrijwilligers van Vattenfall en Signify, het
voormalige Philips Lighting, hebben op de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid op 9 oktober
alle aangeboden lampen in deze winkels kosteloos vervangen door energiezuinige Philips
LED-verlichting. In totaal zijn er 46.328 Philips LED-lampen uitgereikt aan de
kringloopwinkels, goed voor een besparing van maar liefst 167 ton CO2 per jaar. Met deze
actie stimuleren Vattenfall, Signify en 100% Kringloop duurzaam hergebruik en maken ze
energiebesparing betaalbaar. Meer informatie: www.vattenfall.nl/kringloop

Nieuwe LED lamp in een oud jasje, vandaag
energiezuinige- en geld besparende actie!

Zien we je straks?

Alle beetjes hebben impact op mens en milieu.
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ORGANISATIES MET WIE WIJ SAMENWERKEN VOOR ONZE MISSIE:
MENS EN MILIEU
Sociale Dienst Steenwijkerland
Sociale Dienst Westerveld
Sociaal Werk de Kop
UWV
RIBW Regionale Instelling voor Beschermd Wonen
Reclassering
Raad voor de Kinderbescherming
Taalpunt
Interakt Contour
Scholen in Steenwijk (RSG,CSG EekeringeenAmbelt uit Steenwijk)
Friesche Poort Emmeloord
AOC – Terra Meppel
ROC Landstede en Deltion College
Agnieten College Zwartsluis
Profila Zorg
St. Lezen en schrijven
Repaircafé
Buisnessclub Steenwijkerland
VOC, Vollenhoofse Ondernemers Club
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WIJ ONDERSTEUNEN DOOR MATERIAAL TE VERZAMELEN
OF PRODUCTEN AF TE NEMEN
Activiteitencentrum de Variant Steenwijk bakt brownies voor het Eethuisje.
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 winkels zijn bereikbaar via de websites en op Facebook
Stichting Kringloopwinkels e.o.
Boterweg 5
8334 NS Tuk
Tel: 0521-513668
info@kringloopwinkelsteenwijk.nl
www.kringloopwinkelsteenwijk.nl
Kringloopwinkel Vollenhove
De Kampen 3
8325 DD Vollenhove
Tel: 0527- 24 4000
info@kringloopwinkelvollenhove.nl
www.kringloopwinkelvollenhove.nl
Textielsorteercentrum Steenwijkerland
Produktieweg 20
8331 LK Steenwijk
05210 - 70 10 00
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