
Kringloopwinkel “Het Vervolg” – jaarverslag 2015 
 
3 jarig bestaan 
Oktober 2015 was het 3 jaar geleden dat de kringloopwinkel werd geopend.  
Nooit gedacht dat het zo’n succesvolle zaak zou worden.  
 
Het gebouw 
Niet alleen vanwege de inzet van de medewerkers bij de verkoop maar ook voor de inzet om de 
winkel op te knappen en aan te passen. Er is nu verwarming aangebracht en er zijn zonnepanelen op 
het dak geplaatst . 
In het voorjaar van 2016 zullen boven aan de voorkant van het gebouw nieuwe ramen van dubbel 
glas worden gezet. Er wordt tamelijk veel aan het gebouw geklust door vrijwilligers met hart voor de 
zaak.  
 
Verkoopresultaten 
Wat de verkoop betreft was 2015 een zeer voorspoedig jaar. Er werd veel gebracht en opgehaald en, 
na selectie, verkocht. Daar wordt steeds veel tijd aan besteed. Naast de openingsuren zijn we 
minimaal twee ochtenden per week bezig met schoonmaken, poetsen en stickeren.  
Dan worden ook de meubels zo mogelijk netjes neergezet.  
 
Bijzondere zaken 
Bijzondere zaken worden soms binnengebracht en zorgvuldig behandeld, zoals het psalmboekje, 
waarin de namen van Poolse kampgevangenen uit de 2e wereldoorlog stonden vermeld.  
Dit boekje werd doorgestuurd naar het Niod die dat zeer op prijs stelde.  
Verder waren er verschillende zilveren voorwerpen die via een veilingsite op internet werden 
verkocht.  
Sommige spullen werden op marktplaats verkocht, zoals een mooie hoed.  
Dan waren daar de gouden Israëlische herdenkingsmunten die overhandigd werden aan het bestuur 
van de sjoel in Brielle.  
Ten slotte werden er twee schilderijen (van Marjolein Spreeuwenberg), van het Oostvoornse meer 
geschonken aan restaurant “De Duinrand”en het nieuwe restaurant aan de noordoever bij de 
vuurtoren.  
 
Kleding en bijzondere doelen 
De kledingafdeling loopt ook voortreffelijk, er is contact met de stichting “4 kids” te Zuidland die 
schoenendozen vullen met speelgoed en knuffels voor kinderen in Roemenië, Moldavië en Sierra 
Leone en van stofjes tassen en knikkerzakken maken. Regelmatig wordt dit te gebruiken materiaal 
aan hen gegeven.  
 
Inzet 
Fantastisch, zoals er gewerkt wordt, ook nog vaak buiten de gewone uren om. Dit geldt voor alle 
afdelingen en ook voor de ophaaldienst: er wordt gesjouwd, getimmerd en geklommen dat het een 
lieve lust is! 
 
  



Jaarlijkse ontmoetingen 
In januari werd het jaarlijkse etentje georganiseerd in de kerkzaal en werden de verschillende 
jaarverslagen voorgelezen. We zien elkaar dan weer eens allemaal tegelijk!  
Afgelopen zomer aten we pizza’s in de kerk en met Sinterklaas werden kerststerren uitgereikt.  
 
Veiligheid 
Omdat we een drukbeklante zaak hebben werd de aanvraag voor een cursus Bedrijfshulpverlening 
noodzakelijk geacht. Een achttal van onze medewerkers heeft deze eendaagse cursus gevolgd.  
 
Ook werden er rookmelders aangebracht en werd een AED-kit aangeschaft. 
 
Sociale functie 
Afijn, iedereen draagt zijn steentje bij. De kringloopwinkel heeft ook een sociale functie omdat een 
grote groep van mensen, 52 vaste medewerkers en velen daaromheen, hun bijdrage leveren aan zo’n 
nuttige zaak, passend in deze tijd van crises, duurzaamheid en recycling, t.b.v. ons kerkgebouw.  
 
Wat een mooie combinatie! 
 
Namens het bestuur, 
Riet Eggink 
  


