
ACTIVITEITEN 2015 

 

Mens: 

• in jaar 2015 is de hoeveelheid betaalde arbeid gestegen met 0,5 fte tot 5,8.  

• Het aantal vrijwilligers nam toe tot 6,4 fte. Mede dankzij de inzet van in totaal 43 

vrijwilligers is het ons samen weer gelukt veel werk te verzetten. 

• In totaal 40 leerlingen hebben hun (maatschappelijke) stage bij Kringloopcentrum Altena 

verricht.  

• 31 personen zijn werkzaam geweest in het kader van hun taakstraf. 

 

Milieu: 

• In 2015 is ruim 59 ton textiel uit de containers in de dorpen opgehaald door onze 

medewerkers. De kwaliteit van de kleding uit de ondergrondse is aanzienlijk minder dan 

die uit de bovengrondse.  

Een deel van de goede kleding is gebruikt voor de klanten van onze winkel. Het restant is 

afgezet naar Stichting Gain die noodhulp verleent over de gehele wereld. 

• Van de in totaal ±542 ton ingezamelde goederen is minder dan 4% als restafval gestort. 

De rest is verkocht via de winkel, gedoneerd aan andere goede doelen of als secundaire 

grondstof afgezet (30%). 

• In de tweede helft van 2015 is een hout-gestookte cv-installatie geplaatst bij Kringloop 

Altena. Het hout dat wordt gestookt, is afkomstig uit de grienden uit onze regio. Elke m3 

wilgenhout (±500 kg) die Kringloop Altena verstookt spaart 215 m3 aardgas. 

• Sinds 2011 gebruikt Kringloop Altena groene stroom en groen gas.  

• Alle medewerkers samen hebben in totaal bijna 64.000 km afgelegd als “woon-

werkverkeer”, tussen hun woonhuis en Kringloop Altena. 

 

Markt: 

• De opening van de uitbreiding van de winkel heeft in juli 2014 plaatsgevonden. 2015 is 

het eerste volledige jaar dat we de resultaten van de uitbreiding kunnen zien. De omzet 

en het aantal verkochte artikelen zijn met ruim 20% gestegen t.o.v.2014.  

• Eind van het kalenderjaar 2015, kon Kringloop Altena en klein positief resultaat laten 

noteren. Dit is toegevoegd aan de reserves. 

 

 

 


