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VOORWOORD  

Dit jaarverslag is bedoeld om alle belangstellenden op de hoogte te brengen van het reilen en 

zeilen binnen de Stichting Kringloop Organisatie Tynaarlo (SKOT). In dit verslag vindt u de 

activiteiten en resultaten over het jaar 2020.  

 

Het afgelopen jaar stond volledig in het teken van coronamaatregelen en de impact daarvan 

op de voorspellingen en het resultaat van SKOT. Echter door het professionaliseren van de 

logistieke verwerking is de prijsstelling van de artikelen verbeterd. Daarnaast is de nieuwe 

werkruimte voor het kledingteam overdekt. Het in gebruik nemen van deze ruimte wordt in 

mei 2021 verwacht.  

 

Op 1 augustus 2005 is het 16 jaar geleden dat de notaris onder de stichtingsakte een 

handtekening zette. De kringloopwinkel werd geopend op 1 april 2006 en bestaat op 1 april 

2021 15 jaar. We hebben een prachtige organisatie neergezet door samenwerking met 

vrijwilligers, belanghebbenden en netwerkpartners. Nu is het moment aangebroken om een 

strategisch plan (beleid) voor de komende vijf jaar te schrijven.  

 

In 2020 was er dankzij coronabeperkingen groei van inbreng van goederen ten opzichte van 

2019. De coronacrisis heeft niet geleid tot blijvende schade aan de inbrengzijde zodat de 

verkoopactiviteiten op peil bleven. Het jaar is ondanks alle inzet van vrijwilligers en 

medewerkers afgesloten met een negatief resultaat die we uit eigen middelen hebben 

aangevuld.  

 

Voor algemene informatie over onze stichting verwijs ik u graag naar onze website 

www.kringloopwinkelvries.nl Voor meer details verwijs ik graag naar het hierna volgende 

jaarverslag 2020, dat ik u hierbij weer met genoegen aanbied.  

 

Vries, april 2021 

 

Dhr. N.T. (Nico) Heikamp, MBA 

Directeur-bestuurder  SKOT 
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1.  MISSIE  

Stichting Kringloop Organisatie Tynaarlo (SKOT) staat midden in de samenleving. Zij is 

lokaal verankerd en hecht waarde aan de mogelijkheid tot leren in de praktijk. Dat betekent 

dat behalve vrijwilligerswerk en stagewerkplaatsen, de organisatie ook de inzameling en 

verkoop van kringloopproducten in haar dienstenpakket heeft. De missie van SKOT is 'werk 

maken van hergebruik'. Het creëren van werk (mens), het beperken van huishoudelijk afval 

(milieu) en gebruikt goed tot hergebruik te maken (markt). Wij zijn ons er dagelijks van 

bewust dat onze dienstverlening alleen door een optimale verhouding tussen prijs en prestatie 

aantrekkelijk is. De non-profitorganisatie heeft een duidelijk doel voor werk en milieu. 

Daartoe mobiliseren we de kracht van vrijwilligerswerk en solidariteit.  

 

De strategie is richtinggevend en kaderstellend! Dat is ook de reden dat de missie, visie en 

strategie het 'dak' van het huis vormen.  

 

1.1 Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) en de directie komen periodiek bijeen en bespreken dan actuele 

zaken zoals contacten met netwerkpartners en de lange termijn koers. De RvT, die zich 

belangeloos inzet, bestond in 2020 uit de volgende leden: 

 

        Jan Smits: sinds juni 2016 secretaris 

        Casper Jongsma: sinds 2013 voorzitter 

        Peter de Goede: sinds juni 2015 alg. lid 

 

Door coronabeperkingen zijn in 2020 geen 

officiële vergaderingen uitgeschreven.  

Een aantal organisatorische updates zijn via e-

mail aan de RvT toegestuurd: op 6 mei en 27 

mei over impact coronamaatregelen.  

Op 11 juni over oplossingsgerichte scenario’s.  

Op 4 juli een toelichting op de 

organisatieontwikkeling en 11 augustus over de 

gemiddelde bestedingen per klant.  

Op 10  september aanpak nieuwe uitdagingen 

en afwijzing subsidie gemeente Tynaarlo. Tot 

slot op 27 oktober over maatschappelijke 

betrokkenheid en cashflowprognose.    
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2. Onze kringloop zorgt voor mens en maatschappij 

2.1 Kringloopwinkel bewustwording hergebruik 

De leveranciers van de ingeleverde herbruikbare goederen zijn de 

inwoners van de gemeente Tynaarlo. De kringloopwinkel wordt gerund 

door een groep vrijwilligers, waarvan het overgrote deel actief is in de 

verkoop en een kleiner deel in de bedrijfsvoering, zoals toezicht- of 

zorgtaken. Mensen die goederen doneren dragen bij aan een circulaire 

economie en een duurzame wereld. Ook klanten van tweedehandswinkel 

zijn pioniers voor een schonere toekomst, vaak zonder dat ze het weten. 

 

2.1  Inkomsten  

De inkomsten in 2020 zijn afgenomen met 2,6 %  ten opzichte van 2019. Dit wordt 

voornamelijk veroorzaakt door coronabeperkingen. Klanten zijn de belangrijkste bron van 

inkomsten. In het jaar 2020 daalde het aantal klanten met 2.845  (13,4 %.) ten opzichte van 

2019.  

2.3 Nieuwe winkelinrichting 

Op dit moment wordt de winkel volledig gerestyled, onder andere vanwege een betere routing 

en dan ook nog meer geschikt voor gehandicapten. Daarnaast krijgen een aantal afdelingen 

een verwijzingsbord, waarmee tevens het gericht werken in de winkel gemakkelijker 

opgepakt kan worden.  

 

2.4 Coronacrisis 

De kringloopwinkelactiviteiten zijn in 2020 sterk beïnvloed door de coronacrisis.  

De neerwaartse risico’s waren groot. Vanaf maart 2020 is door crisismanagement de 

levensvatbaarheid van de kringlooporganisatie van neergang omgebogen in een positief 

veranderlijke situatie.  

 

2.5 Strategie 

Strategie moet niet alleen positioneren, maar ook inspireren. Op grond van klantonderzoek 

hebben we gezocht naar nieuwe mogelijkheden. De strategie blijft gericht op het opnieuw in 

de markt zetten van afgedankte of overtollige producten. Dit ondersteunen we door het 

verhogen van onze online bereikbaarheid, samenwerking met bedrijven op het gebied van het 

verbeteren van kwaliteit en expertise, betrokkenheid creëren met inwoners van de regio door 

samenwerking met scholen en non-profitorganisaties en het verhogen van klanttevredenheid 

door winkelacties. Onze organisatie richt zich daarbij primair op de macht en de aard van de 

omgeving waarin SKOT zich bevindt.  
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3. Werkzaamheden 

SKOT is een autonome organisatie zonder vreemd vermogen. SKOT ontvangt geen 

overheidssubsidie voor kringloopwerk en activiteitenbegeleiding. Fondsen leveren een 

bijdrage voor incidentele activiteiten. SKOT heeft een gemiddelde buffer van €10.000. 

Opvallend is de grote betrokkenheid van de lokale inwoners en netwerkpartners.  

 

3.1 Inname goederen  

Het aantal ophaaladressen wordt bijgehouden. De goederen die in de gemeente Tynaarlo 

worden opgehaald worden gewogen. In 2020 is 11,2% kilo minder ingeleverd ten opzichte 

van 2019. Het residu percentage in 2020 is 22,8%.                           
 

3.2 Maatschappelijke organisatie 

De opbrengst van verkochte spullen wordt vanzelfsprekend ingezet voor de ontwikkeling van 

onze medewerkers en het creëren van werkplekken voor mensen die om verschillende 

oorzaken een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Op deze manier kan de 

kringloopwinkel bijdragen aan hun terugkeer in de ‘gewone’ maatschappij.   

Dat is alleszins de moeite waard.  

 

4.  Goede doelen  

Naast de idealen die Stichting Kringloop Organisatie Tynaarlo probeert te realiseren, zijn er 

nog talloze ideële instellingen actief die steun in de vorm van financiën of goederen kunnen 

gebruiken.  

 

Thuisbasis Veteranen Eelde                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

       

 

 

 

4.1 Netwerkpartners 

Een goed netwerk binnen de organisatie is van levensbelang. Het is de kunst dat veel mensen 

SKOT leren kennen. Maar ook belangrijk is dat je mensen ook persoonlijk kunt aanspreken 

als je ze echt nodig hebt. Bovendien: als mensen je kennen, gunnen ze je meer.  
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5.2Bijzonderheden 

In 2012 ging SKOT over op ‘pinnen’ en werd 23% van de transacties gepind. Dat aantal liep 

in de daarop volgende jaren op van 34 – 40 – 46 – 50 %  – 51 % - 54%  op naar ruim 62 % 

van alle betalingen in 2020 

 

2.5 Activiteiten in 2020 

 

27 aug BBQ 

27 oktober Rabobank Clubkas Campagne 

10 

december 

Vrijwilligersbijeenkomst en uitgifte kerstpakket SKOT                         

 

Personalia per 31 december 2020 

Raad van toezicht SKOT  
Dhr. J. Smits 
Dhr. C. Jongsma 

Dhr. P. de Goede 
Dhr. N.T. Heikamp, directeur/bestuurder  

    

Vestiging:  
Kringloopwinkel Vries en inbrengpunt  
Brinkstraat 6a  

9481 BJ VRIES  
 (t) 0592-543718  

www.kringloopwinkelvries.nl   
info@kringloopwinkelvries.nl   
 

 

Het managementteam bedankt alle  medewerkers voor de samenwerking in 2020.  

 

DENK ANDERS, DENK KRINGLOOPWINKEL VRIES! 


