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Kringloopwinkel “Het goede doel Zeist” 

Secretaris: M.C. Blok, Finsponglaan 112, 3707 BV Zeist 

T: 030-6957927. E: m.c.blok@solcon.nl 

 

Jaarverslag secretaris 2021 

 

 

1. Bestuur 

Het bestuur bestaat uit zes personen, waarbij iedere participerende stichting twee 

bestuursleden levert. Per 1 januari 2021 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

• M. van Ginkel, voorzitter 

• M.C. Blok, secretaris 

• P.J. Keijmel, penningmeester 

• J. van den Berg, uitvoerend bestuurslid, portefeuille commerciële zaken 

• C. Randewijk, uitvoerend bestuurslid, portefeuille PR 

• A. Slootweg, lid, portefeuille coördinatie vrijwilligers en communicatie 

 

De heer Keijmel was in juni aftredend. Hij stelde zich voor een nieuwe periode van 4 jaar 

beschikbaar. 

 

 

2. Beleidszaken 2021 

2.1 Algemeen 

In het Jaarplan 2021 was een aantal speerpunten benoemd. Deze waren grotendeels 

overgenomen uit het Jaarplan 2020, omdat de Covid19 pandemie toen een planmatige 

uitvoering ervan onmogelijk maakte. Dit was echter ook in 2021 het geval. 

In 2021 was de winkel gedurende twee perioden gesloten vanwege de door de overheid 

afgekondigde lockdowns, de eerste vanaf 15 december 2020 tot en met 17 februari en de 

tweede vanaf 14 december 2021 tot 15 januari 2022. In de periode tussen de beide 

lockdowns ontwikkelde de omzet boven verwachting. Al snel lag de gemiddelde weekomzet 

rond de € 7.000,- om in de tweede helft van 2021 verder te stijgen tot gemiddeld ca. € 

8.500,- per week. In week 42 werd voor het eerst een weekomzet gerealiseerd van meer dan 

€ 10.000,-. Ook het gemiddeld aantal betalende klanten liet een duidelijk opgaande lijn zien 

en steeg van ca. 50 per dag net na de eerste lockdown naar ca. 175 in de laatste maanden 

van het jaar. Opmerkelijk was wel dat de omzet in de laatste weken voorafgaand aan de 

lockdown een teruggang vertoonde. 

De beide lockdown periodes werden door de vrijwilligers benut om allerlei interne 

werkzaamheden uit te voeren, met als doel de winkel een nog professioneler en 

aantrekkelijker aanzien te geven. 

2.2 Ontwikkeling en vaststelling van beleidsdocumenten en beleidsbeslissingen 

In 2021 zijn de volgende documenten opgesteld en door het bestuur vastgesteld: 

• De Jaarrekening 2020 

• Beleidsplan 2021 

• Jaarplan 2021 
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Dit zijn er duidelijk minder dan in 2020, en daarmee wordt zichtbaar dat beleid van de 

Stichting zich steeds meer uitkristalliseert. 

 

 

 

2.3 Trainen voor vrijwilligers 

Het bestuur stelt zich op het standpunt dat onze vrijwilligers ons ‘werkkapitaal’ zijn, waarin 

we ook moeten investeren. Om het werk als vrijwilliger met nog meer plezier en 

professionaliteit te kunnen uitvoeren heeft het bestuur besloten tot een doelgerichte training 

door de heer Govert-Henk Mijnders van De Gaat. Hij heeft eerder tot tevredenheid al de 

vrijwilligers van verschillende kringloopwinkels van Woord en Daad getraind. De voor het 

najaar 2021 geplande trainingsbijeenkomsten konden helaas geen doorgang vinden door de 

beperkende maatregelen vanwege de Covid 19 pandemie; ze zijn verplaatst naar de 

maanden februari en maart 2022. 

2.4 Kringloopwinkel Het Goede Doel Zeist toont doorzettingskracht 

Op vrijdag 19 november, de ‘Dag van de Ondernemer’, brachten wethouder Wouter 

Catsburg en ambtenaar Roeland Sluiskes een bezoek aan de kringloopwinkel. 

Kringloopwinkel Het Goede Doel was een van de ondernemingen in Zeist die zich in corona-

tijd positief had onderscheiden en ondernemersgeest had getoond. Zij wilden dit door het 

brengen van een bezoek aan de winkel benadrukken. 

 

2.5 Circulariteit 

We zijn niet voor niets een ‘Kringloopwinkel’. Naast het verwerven van netto-baten voor de 

participerende stichtingen, is het nadrukkelijk de bedoeling om gebruikte, goede voorwerpen 

een tweede, derde of vierde leven te geven. Zo leveren we een positieve bijdrage aan een 

circulaire economie. Helaas is niet alles wat wordt aangebonden verkoopbaar. Ook blijkt 

soms dat ingenomen goederen toch niet verkocht worden. Voor vrijwel alle goederen die we 

niet kunnen verkopen is wel een outlet gevonden waardoor er op een andere manier sprake 

is van hergebruik, bijvoorbeeld als grondstof. Dit alles neemt niet weg dat er toch ook 

onverkoopbare spullen zijn (met name van hout en plastic) waarvoor geen andere oplossing 

is dan het ‘naar de stort’ te brengen. We zijn de gemeente erkentelijk dat zij ons in 2021 

enkele keren een tijdelijke ontheffing verleende zodat we – zij het beperkt – dit afval gratis 

mogen inleveren bij het recyclestation. We hopen dat het gemeentebestuur voor onze en 

vergelijkbare instellingen met een permanente regeling komt. 

 

3. Kascommissie: 

De kascommissie bestond per 1 januari 2021 uit de heren H. van Driel en G. Kroes. Na twee 

jaar van de kascommissie deel te hebben uitgemaakt van de commissie trad dhr. Van Driel 

terug, en werd in zijn plaats dhr. M. de Graaf benoemd. Samen met dhr. Kroes zal hij de 

jaarstukken 2021 controleren. 

 

4. Financiën 

De kascommissie die de Jaarrekening 2020 had gecontroleerd heeft de boekhouding in orde 

bevonden. Er zijn via de penningmeester verschillende nuttige adviezen aan het bestuur 

gegeven, waarmee we onze winst hebben gedaan. Voor het financiële reilen en zeilen in 

2021 wordt verwezen naar de door de penningmeester opgestelde jaarrekening 2021. 
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5. Vrijwilligers 

5.1 In memoriam 

In 2021 zijn drie vrijwilligers ons door de dood ontvallen. Op donderdag 8 april werd ons 
meegedeeld dat Nel Kersbergen - den Hertog op de leeftijd van 73 jaar was overleden. 
Dinsdagmorgen 3 augustus bereikte het bestuur het bericht dat in die nacht Wicher Dam 
plotseling was overleden. Op zondagmorgen 21 november werd bekend dat in de vroege 
ochtend Teunie Kardux, enkele dagen nadat ze getroffen was door ernstig hartinfarct, was 
overleden. We denken met waardering terug aan hun inzet en de collegiale omgang met 
deze twee fijne vrijwilligers. 
 

5.2 Relatie bestuur – vrijwilligers 

Het bestuur is de vrijwilligers buitengewoon erkentelijk voor wat zij in het achterliggende jaar 

voor de kringloopwinkel hebben gedaan. Vooral de kerngroep die steeds weer beschikbaar 

is en waarvoor bijna niets te veel lijkt. Het is hartverwarmend om te zien hoe er spontaan 

geholpen en geruild wordt als een vrijwilliger onverhoopt een dienst niet kan draaien. Waar 

zouden we zijn zonder onze vrijwilligers! De vrijwilligersbijeenkomsten en de attentie aan het 

einde van het jaar zijn kleine, maar zeer welgemeende manieren waarop het bestuur uiting 

wil geven aan haar grote waardering. 

Tot een goede relatie tussen het bestuur en de vrijwilligers behoort ook een goede 

communicatie vanuit het bestuur. Dit gebeurt onder anderen door het periodiek uitbrengen 

van een Nieuwsbrief. In 2021 was er 8 keer aanleiding om zo’n Nieuwsbrief uit te brengen. 

 

6. Vergaderingen 

6.1 Bestuursvergaderingen 

Volgens het Jaarplan zou het bestuur vier keer vergaderen, ongeveer één keer per kwartaal. 

In 2021 vergaderde het bestuur één keer extra, nl. op 18 januari 2021. In de laatste 

maanden van 2020 kon het bestuur lange tijd niet fysiek vergaderen, en was er – ook 

vanwege de verhuizing van de winkel van de Johan van Oldenbarneveltlaan naar de 

Dijnselburgerlaan – frequent digitaal overleg via Teams. Daarom was er alle reden om, zodra 

dit mogelijk was, in een extra vergadering de achterliggende maanden te evalueren en een 

aantal besluiten formeel te bekrachtigen. Verder vergaderde het bestuur op 15 februari, 19 

april, 31 augustus en 15 november. 

 

 

6.2 Bijeenkomsten coördinatoren 

In 2021 zijn door de bestuursleden Randewijk en Slootweg ook verschillende bijeenkomsten 

georganiseerd met de coördinatoren. Deze bijeenkomsten zijn nuttig om allerlei praktische 

zaken door te spreken en, waar nodig, de lijnen weer duidelijk met elkaar af te spreken. 

 

7. Terugblik 

Een Jaarverslag is op zich al een terugblik op een achterliggend kalenderjaar. Toch sluiten 

we dit Jaarverslag bewust af met dit kopje. Terugkijkend naar 2021 is er heel veel reden voor 

dankbaarheid. De vele positieve ontwikkelingen hebben ons allemaal steeds weer 

verwonderd. Daarom past ons dit Jaarverslag af te sluiten met het uitspreken van onze dank 

aan de Heere God, die ons dit heeft geschonken. 


