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Inleiding 

Stichting Emmaus West-Friesland exploiteert een kringloopwinkel aan De Oude 

Veiling te Zwaag. Daar worden spullen verkocht die door derden gratis zijn 

ingebracht en die een tweede kans verdienen. 

In en rond de winkel werken mensen op vrijwillige basis die op de één of andere 

manier niet in het normale proces terecht kunnen. Zij doen bij ons regelmaat en 

werkervaring op om daarmee weer verder te kunnen in een eigen beroep.  

Daarnaast zijn velen bij ons werkzaam die uit betrokkenheid en/of de doelstelling 

van Emmaus vrijwilligerswerk in de kringloopwinkel verrichten. Vooral het 

samenwerken met de collega’s is een belangrijke motivatie. 

 

In het jaar 2021 is er bij Emmaus West-Friesland door de vele vrijwilligers en de 

coördinator weer hard gewerkt in de kringloopwinkel. Het aanbod van spullen is 

op een goed niveau, maar ten opzichte van het vorig jaar (het eerste corona-jaar) 

is het aanbod wel iets gedaald. Ook de komst van een nieuwe kringloopwinkel in 

de buurt kan hierin een rol spelen. 

Ook dit jaar werd sterk gekenmerkt door de maatregelen rondom het 

coronavirus; het had veel gevolgen voor de bedrijfsvoering. Zie hiervoor het 

hoofdstuk “corona”.  

De doelstelling van Emmaus West-Friesland is: 

• Het voeren van een kringloopwinkel 

• Het onderhouden van een werkgemeenschap voor mensen in de knel 

• Het tegengaan van verspilling van goederen 

• Het ondersteunen van (bij voorkeur lokale) goede doelen die een raakvlak 

hebben met de algemene waarden van Emmaus 

 

Emmaus West-Friesland werkt zonder enige vorm van subsidie 

 

 

WEST-FRIESLAND 



Vrijwilligers 

 

De kringloopwinkel werd gerund door een betaalde coördinator die leiding gaf 

aan een krappe veertig vrijwilligers. Eén vrijwilliger heeft uit angst voor corona 

zich volledig teruggetrokken uit de winkel en daarmee uit de organisatie. Helaas 

is er ook een vrijwilliger plots overleden, dat voor de afdeling waar hij werkzaam 

was voor de nodige emotie heeft gezorgd. Ten slotte is er een vrijwilliger 

verhuisd naar een plaats buiten de regio.  

Daar we twee nieuwe vrijwilligers mochten verwelkomen, bleef het verloop toch 

beperkt en komen we nu uit op 36 vrijwilligers in de winkel. 

Door het coronavirus was de beschikbaarheid van vrijwilligers zeer wisselend. 

Meer hierover in het hoofdstuk “corona”. 

 

Bestuur 

Dhr. P.M.J.M. de Vries  voorzitter 

Mevr. M.J. Schulte   secretaris 

Dhr. B. Meulenberg  penningmeester 

Mevr. L. Vriesinga   bestuurslid 

Mevr. H. Kramer   bestuurslid 

 

Mevrouw H. Kramer heeft in de loop van 2021 laten weten dat zij haar 

bestuurstaken niet meer kan combineren met haar werk- en privéleven en 

derhalve is gestopt als bestuurslid. 

Zowel het bestuur als de medewerkers in de winkel werken op vrijwillige basis. 

De medewerkers ontvangen, indien gewenst, een bescheiden zakgeld per 

maand.  

De coördinator heeft een minimum salaris. 

 

Maatschappelijk gezien 

 

Zoals reeds in de inleiding gesteld, biedt Emmaus West-Friesland een plek aan 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen vinden bij ons een 

beschutte werkplek, dat wil zeggen zonder werkdruk maar niet vrijblijvend. 

Door de coronacrisis hebben er dit jaar geen maatschappelijke stages vanuit de 

scholen plaats kunnen hebben. Ook vanuit de re-integratiebureaus was er mede 

hierom geen aanbod van personeel. 



Covid-19 (Corona) 

De wereld is in 2020 opgeschrikt door het covid-19-virus, beter bekend als 

corona. Dit virus veroorzaakt ernstige luchtweginfecties en kent vaak een 

ernstiger ziektebeeld en sterftecijfer in vergelijking met griep. 

Van overheidswege zijn er vele maatregelen genomen om de burgers te 

beschermen. Afstand houden tot elkaar, geen handen meer schudden, handen 

vaak en grondig wassen, mondneusmaskers dragen, je laten testen op het virus, 

zoveel mogelijk thuiswerken, horeca sluiten, etcetera. 

Een verstrekkende maatregel was het sluiten van alle niet-essentiële winkels, dus 

ook de kringloopwinkels. De maanden januari en februari waren we verplicht 

gesloten. Vanaf maart mocht de winkel “op afspraak” open maar dat concept was 

niet bepaald een succes. Overigens bleven veel vrijwilligers in dit stadium liever 

thuis. 

In de laatste week van april mochten alle winkels weer volledig open. Met 

restricties als mondkapjes en mandje verplicht, maar voor velen voelde dit toch 

als een “heropening”. Klanten wisten ons direct weer te vinden en vrijwilligers 

veerden weer op; het verplichte thuiszitten heeft ook z’n weerslag gehad op het 

welbevinden van de vrijwilligers. 

Evenals vorig jaar hebben we geprofiteerd van binnenlands toerisme doordat 

veel Nederlanders in eigen land op vakantie gingen – of gewoon thuis bleven. 

Van een zomerdip is geen sprake geweest. 

Het draagvlak voor maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te 

gaan is niet bij iedereen even hoog. Er is wel eens discussie geweest over de 

mondkapjesplicht wat in een enkel geval in een onaangename sfeer verliep. Toch 

moet opgemerkt worden dat de overgrote meerderheid van klanten zich aan de 

adviezen en/of regels hield. 

Door de corona-omstandigheden was er ook dit jaar geen uitje en kerstfeest voor 

de vrijwilligers. Ter compensatie kreeg iedereen een rijkgevuld kerstpakket. 

De laatste twee weken van december was de winkel weer verplicht gesloten door 

het toenemend aantal besmettingen. Samen met de lange sluiting aan het begin 

van dit jaar heeft dit een sterk negatieve invloed gehad op de jaaromzet. 

 

 

Winkel 

Mede ingegeven door de positieve reacties van klanten en goede verkopen is de 

lijn van een verzorgde en nette presentatie doorgezet. Dit vraagt wel om 

constante aandacht van de coördinator: er bestaat bij menig medewerker de 

neiging zoveel als mogelijk in de winkel te zetten. Juist hierdoor neemt de 

verkoop af. Dit blijft een punt van aandacht. Ook het beprijzen van artikelen en 

het prijsniveau is een terugkerend thema op de werkvloer. Klanten willen 



duidelijkheid en een eerlijke prijs. Bijzondere artikelen krijgen een wat hogere 

prijs. Wij streven er niet naar de goedkoopste kringloopwinkel te zijn; wij 

onderscheiden ons graag op assortiment, kwaliteit en een goede sfeer in de 

winkel. Emmaus West-Friesland is de knusse kringloopwinkel! 

In het voorjaar van 2021 werden wij verrast met het bericht dat er een grote 

kringloopwinkel in onze directe nabijheid op De Oude Veiling bij gaan krijgen: 

RataPlan. Dit is een keten met grote kringloopwinkels in Noord-Holland.  

Om ons nog beter te kunnen onderscheiden hebben we besloten onze meubel-

afdeling op te offeren voor een optimale presentatie van elektra en speelgoed. 

Onze meubelafdeling was niet groot en de omzetsnelheid van de meubelen is 

laag. Deze ombouw vergde wel een investering in stellingmateriaal en vitrines, 

maar het resultaat is er naar. Veel positieve reacties van klanten. In oktober is de 

concurrent geopend, maar het lijkt erop dat we ervan profiteren: er komt meer 

kringloop-publiek naar De Oude Veiling. De omzet in de winkel is licht gestegen, 

ondanks dat we geen meubelen meer verkopen. Voor de zichtbaarheid van onze 

winkel hebben we een nieuw buitenbord geplaatst. 

 

Goede doelen 

In de voorjaarsvergadering 2019 van alle medewerkers en bestuur is besloten 

maatschappelijke goede doelen te ondersteunen. Bij voorkeur zijn dit lokale of 

regionale doelen. De doelen worden verkozen door een stemming. Bestuur maar 

ook de medewerkers kunnen doelen aandragen. De vier doelen met de meeste 

stemmen kunnen een cheque tegemoet zien. De hoogte van het bedrag is 

afhankelijk van de omzet in het voorgaande jaar.  

Over 2021 hebben wij deze organisaties verrast met een bijdrage: 

• Stichting Leergeld € 1500,-- 

• De Bonte Piet € 1500,-- 

• Save the Bees € 1500,-- 

• Kinderboerderij Frits Farm € 750,-- 

• Stichting Egelopvang € 750,-- 

Door corona is de daadwerkelijke uitreiking van de cheques verplaatst naar 2022. 

Op bescheiden schaal ondersteuning van projecten in natura (goederen) zoals de 

KinderKledingBank, Stichting Unu Pikin,  knutselmaterialen voor dagbesteding bij 

Wilgaerden etc. 

 

 

 

 

 



 

Stichting Emmaus West-Friesland 

 

Inkomsten en Uitgaven 2021 

 

 

 

 

De ontvangen NOW regeling ter compensatie van loonkosten is in mindering 

gebracht op de post Coördinator en vrijwilligers. 

 

Inkomsten en uitgaven 2021

Inkomsten 55.190        

Uitgaven

 - Coördinator en vrijwilligers 15.444        

 - Huisvestingskosten 21.405        

 - Overige kosten 13.546        

50.395        

Saldo inkomsten en uitgaven 4.795          

Giften aan goede doelen -6.000         

Saldo boekjaar -1.205         


