
AFSCHEID GERARD LUCHTENBERG
In 2021 ging Gerard Luchtenberg met Pensioen.
Gerard nam na 17 jaar afscheid. Hij heeft onze 
organisatie eerst als bedrijfsleider en later als 
directeur op een hoger niveau getild. Hij laat een 
professionele organisatie na. Onze voorzitter, 
Jaap Bood, heeft tijdens zijn afscheid, de 17 jaar 
in vogelvlucht verteld.  
Het vergroten van het pand in Eemnes en het 
openen van een tweede winkel in Huizen zijn 
daarvan enkele hoogtepunten.
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Mensen
Visie
Veel mensen hebben baat bij zinvol werk. Maar alleen werk is niet voldoende.  
Zij hebben een ‘veilige’ werkplek nodig, waar zij zich gewaardeerd voelen om 
hun bijdrage aan de organisatie. Waar ze gerespecteerd worden om wie ze zijn 
en hun talenten ontplooien. Dit zijn niet alleen vaste krachten maar ook mensen 
die elders geen of moeilijk werkervaring op kunnen doen.

Sustainable Goal:
• Bevorderen van aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei,  

volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

De activiteiten
• Begeleiding leer-werktrajecten
• Begeleiding herintegratie
• Begeleiden proefplaatsing

Resultaten
• Regulier Werk Extern 9 personen
• Regulier Werk Intern 3 personen
• Scholing afgerond  6 personen
• Vrijwilligerswerk elders 3 personen

Milieuwinst
Visie
De grootste milieuwinst wordt verkregen door de groei van de verkoop in de  
winkel en het scheiden en afvoeren van de afvalstromen.

Sustainable Goals:
• Verzekeren van duurzame consumptie-, en productiepatronen.
• Nemen van dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrij-

den.

Resultaten
Het product- en materiaal-hergebruik liggen in 2021 hoger dan in 2020.  
Er zijn wel veel minder kilo’s (-115 K) opgehaald. 
Het milieurendement van onze stichting is verbeterd van 80% in 2020 naar 83% 
in 2021. Dit resultaat hebben we bereikt door het percentage restafval van onze 
ingezamelde goederen te verminderen met 3%.

Financieel
Realisatie (€ x1000)
Omzet € 1.135  
Kosten -€ 1.043
Bruto resultaat € 92

Giften -€ 15
Netto resultaat € 77
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Resultaat 
Het jaar 2021 is met een positief resultaat afgesloten. We hebben daardoor, net 
als voorgaande jaren, via het KCE-fonds € 15.000,00 kunnen schenken aan goe-
de doelen. De corona-maatregelen met als gevolg de winkelsluiting hebben ook 
dit jaar nog hun invloed, hierdoor ligt het aantal winkelbezoeker in 2021 lager 
dan in jaar 2020.

Inleiding
Kringloopcentrum Eemnes en Huizen (KCEH), werd ruim 
25 jaar geleden gestart in Eemnes, aanvankelijk dus met 
één vestiging In 2016 is een tweede vestiging  
geopend in Huizen. Het Kringloopcentrum is een stichting, 
die de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status 
heeft. Deze ANBI-status geeft aan dat het gaat om een 
niet-commerciële instelling, zonder winstbejag. Als er 
winst wordt gemaakt, gaat de helft daarvan naar een aan-
tal goede doelen in de regio. 

Doelstelling 
De doelstelling van KCEH is, naast het milieu te beschermen door 
goederen uit de afvalstroom te houden, ook sociaal, door als orga-
nisatie voor vele mensen een veilige werksituatie te creëren. Naast 
een 25-tal medewerkers in vaste dienst, heeft KCEH bijna 100 
vrijwilligers en een aantal leer-werkplekken.  
Het Kringloopcentrum werkt zonder gemeentelijke subsidies en 
is dus volledig afhankelijk van de verkoop van, door de inwoners 
ingebrachte, gebruikte goederen.

Terugblik 2021
Ook in 2021 heeft KCEH net als de rest van de maatschappij, nog te 
maken gehad met het Corona virus.  
Zo moesten we de winkels wederom een aantal maanden sluiten. In 
totaal ongeveer 12 weken.

JAARVERSLAG 2021

Resultaat 
Ook in 2021 is gebruik gemaakt van specifieke subsidies om 
deze Corona gevolgen te beperken. Zo werd gebruik gemaakt 
van de NOW subsidie als ook van de Tegemoetkoming Vaste 
Lasten. Door deze hulp, en een aantal doorgevoerde bezuini-
gingen, kon over 2021 toch nog een positief resultaat worden 
geboekt, met een omzet van wederom ruim €1 miljoen. Een 
mooie prestatie, waardoor we ook dit jaar in staat waren om 
een flinke bijdrage aan het goede doelen fonds (KCE Fonds) 
uit te keren. 

Daarnaast hebben we in december € 50,- per persoon gedoneerd door cadeau-
bonnen te geven voor de bewoners met een minimum inkomen. 
Deze gingen in het kerstpakket van de gemeente voor de minima in Eemnes. 
Ook hebben we, zoals elk jaar december, weer cadeaubonnen kunnen geven aan 
de voedselbanken in onze regio. 
Ook sociaal was het, ondanks de pandemie, een goed jaar. Met ruim 140 men-
sen die in de één of andere vorm werken in “de kringloop”, dragen we allemaal 
ons steentje bij. Zo was er, net als het jaar hiervoor, het taalproject “Kringloop 
werkt!”, waardoor de integratie van een aantal mensen met een taalachterstand 
kon worden verbeterd. Al met al, kijken we vanuit het bestuur terug op een 
moeilijk maar goed jaar en kijken we uit naar een mooi vervolg in 2022.

Jaap Bood
Voorzitter

Caroline van den Broek
Directeur

HET KCE-FONDS
Dat zowel Eemnes als Huizen een bloeiend 
Kringloopcentrum heeft, is algemeen be-
kend. Maar lang niet iedereen weet dat deze 
winkels samen ook een goede doelenfonds 
hebben. Een fonds dat zowel goede doe-

len dichtbij als veraf steunt. Over die goede doelen dichtbij vertellen we in dit 
artikeltje het een en ander. Via de website www.kcefonds.nl kunnen NGO’s uit 
de regio een aanvraag doen. Elk jaar wordt een deel van het resultaat van de 
Kringloop hiervoor ter beschikking gesteld.

Hoe werkt het fonds?
Jaarlijks stelt het kringloopbestuur vast welk bedrag in het fonds wordt gestort. 
Circa vijftig procent daarvan wordt geschonken aan goede doelen in de eigen 
regio. Zo kregen in het verleden onder meer de Huizer Reddingsbrigade, Scou-
ting Eemnes-Laren, de Voedselbank Gooi & Eemland en de imkers een mooie 
subsidie. En in 2021 werd een bedrag overgemaakt aan St. Steunfonds Eem-
nes-Oekraïne.

STAGAIRE
Onze vrolijke stagiaire Eva nam op 8 juli na 
ruim een half jaar afscheid. 
Zij volgt de Mbo-opleiding Begeleider 
specifieke doelgroepen. Eva gaf aan dat ze 
een superleuke maar ook leerzame tijd bij 
ons heeft gehad. 
Naast stagiaires van deze opleidingsrich-
ting hebben we ook stagiaires begeleid 
van de Mbo-Detailhandel, maar ook van 
het Voortgezet onderwijs en de Kaderop-
leiding.



Milieu Financiën
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