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Het jaar 2015 
 

Het tweede jaar zijn we verder gegroeid. De uitbreiding van het 
aantal vierkante meters heeft zijn vruchten afgeworpen. Onze 
tweede winkel bleek geen belemmering voor het aantal 
bezoekers aan beide winkels. Het assortiment is gesplitst, 
kleding en boeken op de Maalderij en de rest op de Binderij, 
maar dit heeft het resultaat niet beïnvloed. De winkels zijn op 
loopafstand en de parkeergelegenheid is prima met name nu 
AH een nieuw parkeerterrein naast de winkel op de Binderij 
heeft aangelegd.. 

 

Op de Maalderij is er een container en tent geplaatst, zodat we 
meer ruimte hebben om onze spullen op te slaan. Bewoners 
van Amstelveen weten steeds beter de weg te vinden naar de 
Maalderij om hun spullen in te leveren. De kringloop zit in de 
lift, is hip en hot, dat zorgt ervoor dat de omzet stijgt, ook 
landelijk. 

 

Een uitspraak van een van onze medewerkers: ”Een dag niet 
geboemerangt is een dag niet geleefd” zegt veel over de sfeer 
in ons bedrijf. De medewerkers van De Boemerang bestaan uit 
een zeer gemêleerd gezelschap, van jong tot oud. Onze oudste 
medewerker is 88 en de jongste stagiair (snuffelstage) 14 jaar. 
Door de groei van ons bedrijf hebben we meer mensen een 
baan aan kunnen bieden en daar doen we het tenslotte 
allemaal voor. 

 

 

Jan en Jacqueline 

 



  

 

Missie en visie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling 

 

Stichting  kringloopwinkel Amstelveen de Boemerang is een 
professioneel kringloopbedrijf met een aantal belangrijke 
speerpunten die mogelijk gemaakt worden door de winkel zo 
goed mogelijk te exploiteren: 

 Het bevorderen van werkgelegenheid voor mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidshandicap. 

 Een rol spelen op het vlak van re-integratie. De 

Boemerang  heeft leerwerkplekken, om vaardigheden te 

leren of te oriënteren op werk.  

 Het bevorderen van hergebruik. Hergebruik van goederen 

maar ook het recyclen van grondstoffen. 

 De kringloopwinkel moet een plek zijn waar mensen veel 

voor weinig kunnen kopen. 

De Boemerang is lid van de BKN, de branchevereniging voor 
Kringloopbedrijven. 

De Boemerang is een bedrijf met een dubbele doelstelling. Aan 
de ene kant stelt het bedrijf zich ten doel een maximaal aantal 
mensen door middel van opname in het werkproces van het 
bedrijf te laten (re)integreren in de samenleving; aan de andere 
kant stelt het bedrijf zich doelen op het terrein van CO2-
reductie, door vermindering van afval middels de vergroting 
van hergebruik. 
 



 

  

 

Omzetten 

Productgroep  Omzet x 1000 

Huisraad 158,5 

Speelgoed 21,9 

Schilderij/spiegels 20,4 

Sport 6,6 

Gereedschap 3,4 

Bruingoed 55,4 

Audio en Video 29,6 

Witgoed 5,0 

Lampen 12,4 

Textiel (kleding) 103,4 

Schoenen/tassen 24,5 

Sieraden/acc. 16,0 

Boeken 103 

Meubelen 168,3 

Coffee Corner 0,3 

Overig  12,0 

Transport  8,8 

Totaal  749,5 

 



  

 

Verlies en winst 

Kosten  x 1000 

Personeel 476,4 

Huisvesting 247,8 

Algemeen 128,0 

Afschrijvingen 16,6 

Totaal 868,8 

         

Financiële kosten 2,9 

Belastingen 27,2 

Resultaat 106,3 

Van het resultaat is € 50K gereserveerd voor de aflossing  
van de lopende lening en de aanschaf van nieuwe 

vrachtwagens.€ Het restant is naar de reserve geboekt. 

Recycling 

Productgroep  Aantal Kg 

Boeken  120.559 

Witgoed 11.610 

Bruingoed 64.706 

Textiel 200.155 

Huisraad en speelgoed 329.370 

Meubelen 319.932 

Audio en Video 35.333 

Overig  44.338 

Papier 20.923 

Oud ijzer en overige metalen 79.911 

Totaal in Kg 1.226.837 

 



 

  

 

Vrijwilligers 

 

 

 

 

Gedetacheerd vanuit de AM-groep 

 

 

 

 

Samenwerking OTT 

 

 

 

Samenwerking Gemeente Amstelveen 

 

 

 De gemeente Amstelveen heeft leerwerk-plekken 
waar WWB-uitkerings-gerechtigden, met behoud 
van hun uitkering kunnen werken, om 
vaardigheden te leren of om zich te oriënteren 
op werk. De Boemerang is zo’n plek waar 
regelmatig mensen geplaatst worden voor een 
korte of langere tijd. 

 4 re-integratie kandidaten doorgestroomd naar 
betaald werk. 

 We hebben 2 medewerkers in dienst kunnen 

nemen. 

In samenwerking met het OTT zijn er 2 mensen 
geplaatst. Het doel kan dag invulling zijn maar ook 
doorstromen naar een reguliere baan behoort tot de 
mogelijkheden. 

 14 medewerkers. 

 5 nieuwe medewerkers in dienst genomen. 

 43 (12 fte.) vrijwilligers. 

 22 nieuwe vrijwilligers ingestroomd. 

 21 vrijwilligers vertrokken, 5 doorgestroomd 
naar betaald werk. 

 . 



 

 

Maatschappelijke stage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taakstraf 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks het feit dat de maatschappelijke stage 
niet meer verplicht is, kiezen sommige scholen 
er toch voor om deze stage mogelijk te maken. 
We hebben 9 enthousiaste leerlingen bij de 
Boemerang mogen ontvangen. Ze maakten 
kennis met de kringloopwinkel en wat er 
allemaal bij komt kijken voordat de artikelen in 
de winkel verkocht kunnen worden. 
 

13 jongeren hebben een taakstraf bij de 
Boemerang uitgevoerd. In samenwerking met 
de Raad voor de Kinderbescherming bij de 
Boemerang worden deze jongeren geplaatst. 

 

8 jongeren zijn via het bureau Halt geplaatst. 
 


