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2020 leek een voortzetting te worden van het succesvolle jaar 2019. Veel plannen en een verdere groei van 

de Kringloop. Zowel in omzet als in medewerkers. 

En toen kwam Covid-19, in de volksmond Corona. Met een ‘intelligente lockdown’ moest ook de Boem 

eraan geloven. De winkels gingen dicht en de medewerkers zaten thuis. Voor velen geen prettig 

vooruitzicht! Ook niet voor onze gewaardeerde klanten... 

Maar wij hebben zeker niet stilgezeten. De winkel aan de Binderij werd voorzien van een fris nieuw 

interieur voor een nog betere winkelervaring. Aan de Maalderij bleef de actie beperkt tot een lik verf en de 

raambestickering omdat in 2021 eindelijk de verhuizing naar een nieuwe pand aan de Ziederij gaat 

plaatsvinden.  

Maar ook achter de schermen was daar nog genoeg werk aan het sorteren, testen en prijzen van alle 

ingebrachte spullen. Want het gedwongen thuis zitten van veel Nederlanders had ook een opruimwoede 

tot gevolg. En waar breng je dan de spullen heen? Naar de Boem! Dit laatste blijkt wel uit de forse stijging 

(11,5 %) van het aantal gerecyclede kilo's ten opzichte van 2019. 

En toen de winkels weer open mochten, stonden ook onze klanten (soms in rijen) weer voor de deur. De 

winkelomzet liet hierdoor slechts een kleine daling zien (-2,5%) ten opzichte van 2019. 

Door de inzet van onze medewerkers, de trouwe klanten en de steunmaatregelen van de overheid heeft 

de Boem uiteindelijk toch een goed 2020 gehad. Bijna op het niveau van 2019! 

Om te kijken wat er leeft onder onze klanten is in 2020 een klantentevredenheidsonderzoek gedaan. 

Hieruit blijkt dat 60% van onze klanten minimaal 1x per maand onze winkels bezoekt. Dit zijn niet alleen 

Amstelveners (45%) maar ook mensen uit de omringende gemeenten. De overgrote meerderheid (90%) is 

tevreden over het aanbod en de bediening door onze medewerkers. Een ruime meerderheid is tevreden 

over de prijsstelling. Een mooie score! Maar er is nog ruimte voor verbetering(en) waar wij ook in 2021 aan 

zullen werken. 

Ook de inrichtingsplannen voor het nieuwe pand aan de Ziederij kregen meer vorm. Deze staat nu voor 

oktober 2021 in de planning. Alvast iets om naar uit te kijken in 2021! 

Corona is helaas nog niet voorbij en eind 2020 was er opnieuw een 

lockdown. Maar de Boem is een gezonde kringloop! Daarom kijken 

wij vol vertrouwen naar wat 2021 ons zal brengen... 

Jan, Abel, Frank, Gerard 

 

 

 

                     

 

 

Missie en visie  



De Boemerang is een stichting zonder winstoogmerk  met een aantal belangrijke speerpunten die mogelijk 

gemaakt worden vooral door de kringloopwinkel 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 voor weinig geld iets kunnen kopen. 

 

Doelstelling  

De Boemerang is een stichting met een dubbele doelstelling. Aan de ene kant stelt de stichting 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 de stichting zich doelen op het terrein van CO2-

reductie, door vermindering van afval middels de vergroting van hergebruik.  

Duurzaam: opnieuw gebruiken en recyclen  

Als kringloopwinkel zorgen wij ervoor dat spullen een tweede leven krijgen en niet bij het afval terecht 

komen. Spullen die niet meer goed genoeg zijn om opnieuw te gebruiken, worden zoveel mogelijk 

gerecycled. Ook dat is belangrijk voor duurzaamheid.  

De stichting verdient voornamelijk met de verkoop in de winkels. Enkele afvalstromen leveren ook geld op. 

Dat kan natuurlijk alleen dankzij de hulp van al die mensen uit Amstelveen die ons ieder jaar weer 

voldoende tweedehands spullen gunnen om de winkels draaiende te houden.  

In onze winkels worden de spullen ingezameld, gesorteerd en verkocht. Voor het recyclen werken we 

samen met gespecialiseerde bedrijven zoals het Afvalstation van de Gemeente Amstelveen, Sympany (voor 

kleding en schoenen) Eeko (inzameling mobiele telefoons, toners en inktcartridges waarvan de opbrengst 

ten goede komt van KiKa – Kinderen Kankervrij), Stibat (batterijen en accu’s), WeCycle (spaar- en 

ledlampen en tl-buizen) en Van Scherpenzeel (boeken/papier, metalen en elektronische apparaten).  

Sociaal: mensen op een zinvolle manier laten meedoen  

Als non-profit organisatie gaat het ons niet om winst maken. Wij willen mensen helpen die weinig kansen 

hebben op de arbeidsmarkt. Mensen die een beschutte werkomgeving nodig hebben bijvoorbeeld. Of op 

zoek zijn naar een zinvolle dagbesteding.  

Anderen laten we op een laagdrempelige manier ervaring opdoen, zo mogelijk re-integreren en 

doorstromen naar een gewone baan. De laatste jaren zijn we trouwens zo hard gegroeid dat een aantal 

mensen een vaste baan bij De Boemerang heeft gekregen.  

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs kunnen bij ons stagelopen 

om te ontdekken wat er komt kijken bij het exploiteren van een kringloopwinkel en wat het betekent om in 

een sociale werkomgeving te werken. Ook worden er door Bureau Halt en de Raad voor de 

Kinderbescherming jongeren geplaatst die een taakstraf hebben. 

 

 

Het jaar 2020 in cijfers: 



Omzetten X 1000 

Boeken     112 

Witgoed       32 

Bruingoed       45 

Audio en video       37 

Textiel en schoenen     263 

Huisraad en speelgoed     357 

Meubelen     186 

Overig     215 

Corona steunmaatregelen overheid       31 

Totaal 1.278 

 

Kosten  X 1000 

personeel     726 

huisvesting     251 

Algemeen     160 

Afschrijvingen       25 

Totaal 1.162 

Financiële kosten        6 

Belastingen      16 

Totaal toegevoegd aan de reserve      94 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Recycling, per productgroep, in kilo’s        

Boeken    124.542 

Witgoed      35.227 

Bruingoed      81.344 

Textiel, schoenen    267.746 

Huisraad, speelgoed    493.212 

Meubelen    310.677 

Audio, video      39.827 

Overig    104.261 

Papier    118.640 

Oud ijzer en overige metalen       27.935 

TOTAAL 1.603.412 

  



Personeel      aantal  FTE 

• Medewerkers vast      20               17,5   

 

• AM Match gedetacheerd       5                4,2 

 

• Vrijwilligers     

o Met uitkering      21             9,0 

o Gepensioneerd      25             6,5 

o Overig       32             6,8 

Vrijwilligers         78             22,3 

Totaal per 31 december 2020   103           44,0 

 

• Stage- en werkervaringsplekken 

o Stage        1 

o Re-integratie     14 

o Maatschappelijke stages      0 

 

• Reclassering (*) 

o Bureau Halt       0 

o Taakgestraften      2 

 

• Doorstroom binnen eigen organisatie 

o Van vrijwilliger naar vast     2 

o Van werkervaringsplek naar vast    2 

o Tweede spoor      0 

 

• Doorstroom vrijwilligers 

o Vertrokken     28 

o Nieuw     36 

 

(*)  De reclassering is een instantie die personen begeleidt die als gevolg van het (vermoeden  

van het) plegen van een strafbaar feit met politie of justitie in aanraking zijn gekomen. Jongeren komen bij 

Halt terecht omdat ze een grens zijn over gegaan. Een Halt-straf zorgt ervoor dat jongeren hun 

verantwoordelijkheid leren nemen na de schade die ze hebben veroorzaakt. Als iemand een straf(maat) heeft 

toegewezen gekregen, wordt deze vaak bij De Boemerang uitgezeten. 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Kringloopwinkel Amstelveen De Boemerang 

Maalderij 8, 1185ZB  Amstelveen,  020- 641 80 00, info@deboemerang.nl 

Binderij 27, 1185 ZH  Amstelveen, 020 – 645 92 79  



 

  

 


