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Stichting Kringloopwinkel
Amstelveen De Boemerang

Het jaar 2021
2021 stond vooral in het teken van ons nieuwe pand aan de Ziederij. In februari de start
van de bouw en in november de ingebruikname.
En wat is het mooi geworden! Volgens sommige klanten is Amstelveen een
kledingboetiek rijker! Naast kleding, schoenen en tassen is hier ook een uitgebreide
boekenafdeling te vinden. Met op de eerste etage de werkplaats waar alle ingebrachte
goederen worden gesorteerd, gecontroleerd, gereinigd en geprijsd.
Het is ook een duurzaam pand! Zonder gasaansluiting en met zonnepanelen op het
dak. Voor diegenen die nog niet in de gelegenheid waren om het pand te bezoeken:
Bekijk hier de 360 graden rondleiding op Google Maps.

Naast de verhuizing en inrichting van het nieuwe pand waren er ook nog andere zaken
waarin geïnvesteerd is. Door de gestage groei van De Boem is de organisatie
aangepakt. Zo is er een Raad van Toezicht in het leven geroepen en is er een directeurbestuurder aangetrokken. Daarnaast is er met de komst van een eigen boekhouder een
verdere verbetering van de financiële informatievoorziening ingezet.
“Corona is helaas nog niet voorbij.” Dat was één van de laatste zinnen van het
jaarverslag 2020. En dat bleek al te waar. De lockdowns namen een flinke hap uit onze
jaaromzet. De winkels zijn totaal tien weken gedwongen gesloten geweest. Acht weken
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aan het begin van het jaar, en de laatste twee weken van het jaar. Vanwege de
omzetgroei van de branche is de omzet de rest van het jaar erg goed geweest.
Uiteindelijk bleef het bij een beperkte omzetdaling van 2,5% ten opzichte van vorig jaar.
Daarnaast had corona ook gevolgen voor onze medewerkers. Zowel onze vrijwilligers als
vaste werknemers zaten regelmatig thuis vanwege een besmetting of als gevolg van de
quarantaine regels. Hierdoor was het soms lastig om alle werkzaamheden tijdig gedaan
te krijgen. Maar met vereende krachten is dit toch gelukt. Een dikke pluim voor onze
medewerkers!

Door de lockdowns en de verhuizing sluit de Boem dit jaar met een verlies af. Maar De
Boem is nog steeds een gezonde onderneming, dus voor 2022 verwachten wij weer een
positief resultaat.
Tot slot zijn zowel Jan Winters en Gerard Biesot met welverdiend pensioen gegaan.
Wij danken hen voor hun jarenlange inzet voor De Boem.
Sven, Abel, Frank
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Missie en visie
Stichting Kringloopwinkel Amstelveen De Boemerang is een professioneel
kringlooporganisatie 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 bieden van een zinvolle dagbesteding aan vrijwilligers.
• 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
organisatie zich ten doel een maximaal aantal mensen door middel van opname in het
werkproces te laten (re)integreren in de samenleving; aan de andere kant willen wij
bijdragen aan CO2-reductie, door vermindering van afval middels de vergroting van
hergebruik.
Als kringloopwinkel zorgen wij ervoor dat
spullen een tweede leven krijgen en niet bij
het afval terechtkomen. Spullen die niet meer
goed genoeg zijn om opnieuw te gebruiken,
worden zoveel mogelijk gerecycled. Ook dat is
belangrijk voor duurzaamheid.
De Boem heeft bestaansrecht door de
verkoop van tweedehands ingebrachte
artikelen in de winkels. Dat kan natuurlijk
alleen dankzij de hulp van al die mensen uit
Amstelveen en omstreken die ons ieder jaar
weer voldoende tweedehands spullen
gunnen om in de winkels te verkopen.
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, Reshare (voor kleding en schoenen), Veolia (papier/boeken en
CD/DVD) Eeko (inzameling mobiele telefoons, toners en inktcartridges waarvan de
opbrengst ten goede komt van KiKa – Kinderen Kankervrij), Stibat (batterijen en kleine
accu’s), WeCycle (spaar- en ledlampen en tl-buizen en wit- en bruingoed), Attema/CP
Metalen (metalen).
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Recycling, per productgroep, in kilo’s
Boeken
Witgoed
Bruingoed
Textiel, schoenen
Huisraad, speelgoed
Meubelen
Audio, video
Overig
Papier
Oud ijzer en overige metalen
TOTAAL

109.854
23.738
68.234
312.614
464.505
279.472
36.977
93.506
98.280
6.700
1.493.880

De Stichting Kringloopwinkel Amstelveen De Boemerang is een stichting zonder
winstoogmerk. Dat betekent dat al het geld dat we verdienen wordt gebruikt voor onze
sociale doelstellingen. Zo helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 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 reintegreren en doorstromen naar een gewone baan. De laatste jaren hebben we, dankzij
de groei, zelfs een aantal mensen een vaste baan kunnen aanbieden.
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 organisatie als die van ons te werken.
Ook worden er door Bureau Halt en de Raad voor de Kinderbescherming regelmatig
jongeren geplaatst die een taakstraf hebben.

Stichting Kringloopwinkel Amstelveen De Boemerang | Ziederij 6 & Binderij 27 Amstelveen | 020- 641 8000 | info@deboemerang.nl

Het jaar 2021 in cijfers
Door een kleine daling van de omzet door met name de Corona sluitingen en een
aantal eenmalige kosten en investeringen, is 2021 met een verlies geëindigd.

Inkomsten
Huisraad en meubelen
Speelgoed, sport, gereedschap, audio en video
Electra (witgoed, bruingoed en verlichting)
Kleding (incl. schoenen, tassen en accessoires)
Boeken
Overig
Opbrengst recycling
Corona steunmaatregelen overheid
Totaal

X € 1000
434
104
91
329
99
37
124
149
1.367

Uitgaven
Personeel
Huisvesting
Exploitatiekosten
Algemeen
Afschrijvingen
Totaal

X € 1000
937
279
74
152
38
1.480

Resultaat
Belastingen
Totaal onttrokken aan de reserve

-113
28
-85
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Personeel
Aantal

FTE

•

Medewerkers vast

20

17,5

•

AM Match gedetacheerd

5

4,2

•

Vrijwilligers
o Met uitkering
o Gepensioneerd
o Overig
Vrijwilligers

21
25
32
78

9,0
6,5
6,8
22,3

Totaal per 31 december 2021

103

44,0

Stage- en werkervaringsplekken
o Stage (BBL)
o Re-integratie
o Maatschappelijke stages

1
14
0

Justitie*
o Bureau Halt
o Raad v/d Kinderbescherming
o Reclassering
o Schiphol Detentie (DJI)

0
0
2
1

Doorstroom binnen eigen organisatie
o Van vrijwilliger naar vast
o Werkervaringsplek naar vast
o Tweede spoor

2
2
0

Doorstroom vrijwilligers
o Vertrokken
o Nieuw

28
36

•

•

•

•

(*) De reclassering is een instantie die personen begeleidt tijdens en na detentie en die

personen plaatst die als gevolg van het plegen van een strafbaar feit veroordeeld zijn tot
het uitvoeren van een taakstraf. De Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Halt
plaatst jongeren omdat ze een grens zijn overgegaan. DJI plaats personen die in de
eindfase van hun detentie tijdens hun penitentiair traject
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