JAARVERSLAG 2017
Omzet
Kringloop n’ Roondgaank heeft het jaar 2017 met positief resultaat mogen afsluiten. Ook dit
jaar was een mooie stijgende lijn merkbaar in de omzet.
De omzet is ten opzichte van het jaar 2016 is met van 12% gestegen.

Bezoekersaantallen en klanten
Over 2017 is het bezoekersaantal bij Kringloop n’ Roondgaank positief gestegen.
Het aantal betalende klanten over 2017 laat een stijging zien en bedraagt 36.904
(+9% t.o.v. 2016)
Over 2017 zijn alle productgroepen gelijkmatig gestegen. Er zijn dus geen specifieke
uitschieters.
Het totaal aantal verkochte artikelen bedraagt 118.329
(+14% t.o.v. 2016)

Personeel en vrijwilligers
Kringloop n’ Roondgaank werkt met vast personeel en met vrijwilligers.
Een deel van onze medewerkers treedt via doorstroom en/of re-integratie naar een
(gedeeltelijk) betaalde functie elders door.
Ons bedrijf bestaat uit medewerkers met een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd,
maar ook wordt ons bedrijf gedragen door vrijwilligers. Daarnaast hebben we met enige
regelmaat stagiaires.
Het personeelsverloop is beperkt. Ons personeelsbestand bestaat momenteel uit een
bedrijfsleider, 17 medewerkers (10,4 FTE’s) met een contract voor (on)bepaalde tijd en
(momenteel) 18 vrijwilligers / re-integratie medewerkers.
De aard van de werkzaamheden is divers.
Gezien de maatschappelijke en sociale inzet van onze stichting, is de wisseling onder met
name de personeelsleden die vrijwillig in dienst zijn getreden redelijk fors. Dit is een positieve
factor, aangezien deze vrijwilligers over het algemeen door stromen naar reguliere
werkgevers, voor een betaalde functie. Dit toont aan dat zij klaar zijn volwaardig ingezet te
worden in onze maatschappij.

BKN
Wij zijn lid van de BKN (Branche Vereniging Kringloopbedrijven Nederland) en wij hebben op
26 maart 2015 officieel het Keurmerk Kringloop Bedrijven in ontvangst mogen nemen.

Duurzaamheid
Stichting Kringloop n’ Roondgaank houdt bij haar werkzaamheden rekening met milieu en
duurzaamheid. Streven is de verduurzaming en het maatschappelijk verantwoord ondernemen
in de komende jaren verder gestalte te geven. Onze doelstellingen genoemd in het
milieubeleidsplan worden vertaald naar een aantal nader te noemen concrete activiteiten of
investeringen te realiseren in 2017/2018. Daarbij worden tevens benoemd de milieu voordelen
en financiële consequenties.
Ambities:


Hergebruik



Recycling



CO2 reductie



Energiebesparing

En verder alle ontwikkelingen die tot onze mogelijkheden behoren binnen ons bedrijf tot
verlaging van de milieubelasting.
Onder de aandacht
Het stichtingsbestuur heeft over 2017 aandacht geschonken aan de volgende punten:
-

Optimalisatie van klanttevredenheid door inspelen op de klantbehoefte
(o.a. door de herindeling van de meubelhoek en herinrichting van de kledingafdeling)
Behoud van tevreden personeel en vrijwilligers
Investeringen, noodzakelijk met het oog op de toekomst
Duurzaam ondernemen
Sociaal ondernemen
Certificering BKN Keurmerk

Overzicht dienstverlening 2017
Wij verlenen de volgende diensten:
Winkel:
-

goederen weer verkopen voor een 2e leven.

Inboedelservice:
-

woningen leeg halen en bezemschoon opleveren.

Beheer Afval Brengpunt:
-

scheiding van goederen in bruikbare goederen, grondstoffen en restafval.

Sociale dienstverlening is een belangrijk aandachtspunt van Kringloop n’ Roondgaank.

