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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis. We willen u als lezer
meenemen in een terugblik op het jaar 2020.
De eerste maanden van het jaar, dus voordat de coronapandemie in al zijn hevigheid losbarstte, ging
het goed met de aanvoer van spullen, het aantal vrijwilligers en de aanloop van klanten in de winkel.
We hadden zin in het jaar want we hadden mooie plannen. Plannen met de winkel, plannen om
samen met de vrijwilligers serieuze en leuke opbouwende dingen te doen. In februari konden we nog
85.000 euro aan 43 goede doelen uitdelen.
Maar toen kwam corona. We hebben helaas in maart onze winkels en ook de inname moeten
sluiten. Dit vanwege de coronamaatregelen en ook vanwege het feit dat een groot aantal vrijwilligers
het niet meer aandurfde te komen werken.
In het 2e kwartaal konden onze winkels stapsgewijs weer open omdat er weer meer vrijwilligers
kwamen werken. We hebben de rest van het jaar als gevolg van corona aangepaste openingstijden
gehanteerd. Wel moet hier genoemd worden dat de vrijwilligers die er nog waren om te werken en
de vaste medewerkers zich maximaal hebben ingezet om De Groene Sluis draaiende te houden.
De Groene Tafel is in maart dicht geweest en in de zomer weer gedeeltelijk open gegaan. Medio
oktober moest De Groene Tafel de deuren helaas weer sluiten en dat bleef de rest van het jaar zo.
Mede hierdoor was de sfeer in de winkel anders dan we graag zouden willen in De Groene Sluis. Bij
vrijwilligers en bij klanten was de spontaniteit weg, dat misten we met zijn allen. Op naar een nieuw
en beter 2021, al begint het nieuwe jaar in een lockdown en zijn we verplicht gesloten. We zetten vol
in op online verkoopkanalen als Marktplaats, Bol.com en Instagram.
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De doelstellingen van
Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis
-

-

Het leveren van een consistente duurzame bijdrage aan een schoner milieu
Het financieel of anderszins steunen van instellingen, organisaties en/of initiatieven in
Lelystad of directe omgeving, welke een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de
Lelystadse samenleving.
Een factor van betekenis zijn in de leven van mensen op sociaal maatschappelijk vlak, zowel
de vrijwilligers die er werken als de klanten die er komen.
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Bestuur
De samenstelling van het bestuur is gewijzigd sinds april 2020.
Naast Jelte Post (voorzitter), René Haaijer (penningmeester) en Jan Woertel (algemeen bestuurslid) is
Erik Pitlo aangetreden als algemeen bestuurslid. In mei heeft Erik zich voorgesteld aan alle
vrijwilligers. Vanwege de coronamaatregelen heeft Erik nog geen reguliere vrijwilligersavonden mee
kunnen maken.

Personeelszaken
In het team van acht medewerkers waren enkele medewerkers langdurig ziek. Het uitvallen van deze
vaste personeelsleden heeft gevolgen voor de rest van het team. Iedereen helpt elkaar waar nodig.
De winkelmedewerker van De Groene Zus begint vertrekt per 1 juli in verband met een baan in een
andere organisatie. Haar taken worden grotendeels overgenomen door de assistent
winkelmedewerker.

Vrijwilligers
Het jaar begon met 185 vrijwilligers, we gingen het jaar uit met 125 vrijwilligers. Het aantal nam dus
plotseling af met een derde. Dit komt door corona en de bijbehorende lockdown.
Een belangrijk verschil met eerdere jaren was dat gedurende de coronapandemie het voor
vrijwilligers niet meer mogelijk was om zomaar, als ze wat tijd over hadden, langs te komen en even
wat te doen en/of voor een praatje langs te komen. Dit was een van de belangrijkste sociale functies
van DGS die op een lager pitje kwam te staan.
We hebben voor de vrijwilligersavonden (eerste stond in maart gepland) verschillende alternatieven
bedacht om de binding te houden, waaronder twee keer naar de vrijwilligers zelf toe gaan met een
attentie.

Goede doelen
Op 14 februari 2020 deelden we € 85.000 uit aan 43 goede doelen uit Lelystad en/of directe
omgeving. Dit was de winst van het jaar ervoor. Er is een feestelijke avond in De Groene Sluis waarbij
alle genodigden, samen met de vrijwilligers, een geslaagde en feestelijke avond hadden.

Horeca in de winkel - De Groene Tafel
Sinds eind april 2018 is De Groene Tafel (DGT) geïntegreerd in de winkel van DGS. DGT loopt goed,
verhoogt de sfeer in de winkel en zorgt ervoor dat mensen de tijd nemen om rustig aan te doen in de
winkel en het zo tot een uitje te maken om naar De Groene Sluis te gaan. Door de lockdown is De
Groene Tafel in maart gesloten en na een korte heropening sinds half oktober weer gesloten, zoals
alle horeca in Nederland.

De Groene Haven
We hadden sinds 2019 een samenwerking met Stichting IDO. Medio 2020 is in gezamenlijkheid
besloten dat het beter was om de samenwerking te stoppen. Hierdoor is De Groene Haven na de
Pagina 5 van 7

eerste lockdown niet meer open gegaan. Stichting het IDO is in uitgeklede vorm verder gegaan met
een “bijna gratis winkel” waar voornamelijk kleding verkocht zal worden.

De Groene Zus
De Groene Zus is van half maart tot half mei dicht en ging stapsgewijs weer open. Het blijft het hele
jaar rustig in de binnenstad. De winkelmedewerker vertrekt per 1 juli.
Het aantal vrijwilligers vermindert tijdens de coronapandemie, net als bij De Groene Sluis, maar het is
en blijft een stabiele groep. Ook De Groene Zus gaat op last van de overheid dicht per half december,
in verband met de lockdown.

Samenwerking
Gemeente en HVC
In 2020 vinden er een paar gesprekken tussen De Groene Sluis en de gemeente plaats. Denk hierbij
aan de betrokken wethouder, de duurzaamheidsregisseur en soms ook met HVC. Deze gesprekken
gaan over samenwerking met betrekking tot duurzaamheid, kosten voor afval en hoe De Groene Sluis
nog beter geïntegreerd kan worden in de circulaire plannen van de gemeente. Een complicerende
factor in de samenwerking was de politieke onrust in de gemeente Lelystad.

Huiskamer van Lelystad (BinnenInn Lelystad)
In het centrum van Lelystad opent medio 2020 BinnenInn. BinnenInn is een samenwerkingsproject
van een aantal Lelystadse partijen. De Groene Sluis is vanaf het begin betrokken en levert een deel
van de inrichting. De meubels en een aantal woonaccessoires zijn te koop. De eerste verkopen van
De Groene Sluis zijn een feit. Het is een mooie ontmoetingsruimte geworden waar ook de
Wereldwinkel en de Fakkel hun goederen verkopen. De eerste geluiden zijn zeker positief, helaas
heeft dit initiatief ook zwaar te lijden onder corona. De horeca is in oktober dicht gegaan en de hele
winkel sloot op 14 december haar deuren.

Studio Sille
De samenwerking met betrekking tot opmaak en wijzigingen van de website en Facebook gaat goed.
Er zijn in 2020 heel veel wijzigingen geweest van data, tijden, voorwaarden en andere info op de site.
Dit is allemaal zeer punctueel bijgehouden en Studio Sille heeft de beloofde flexibiliteit meer dan
waar gemaakt.

Netwerk
Door Corona zijn veel externe contacten, zoals met scholen, Werkbedrijf en andere netwerkpartners,
op een lager pitje komen te staan.

Financieel
De definitieve gegevens zijn nog niet beschikbaar over 2020. Het is al wel duidelijk dat we in omzet
bijna gehalveerd zijn. De winst zal hierdoor minimaal zijn. De beslissing dat over het jaar 2020 geen
winst uit te delen aan goede doelen in Lelystad bleek onvermijdelijk. Daarnaast hebben we, vanwege
de gevolgen van de coronamaatregelen, in 2020 voor het eerst in ons bestaan gebruik gemaakt van
overheidssubsidie.
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Klanten
Gelukkig hebben klanten, ondanks de belemmeringen gedurende het jaar, onze winkel goed weten
te vinden. En als we dicht waren dan maakten ze dankbaar gebruik van de online mogelijkheden. Ook
de brengende klanten gunden hun goederen aan ons, al stonden de spullen soms een poosje bij hen
thuis te wachten tot de inname weer open was.
De gezelligheid in de winkel stond vanwege de maatregelen ook onder druk, maar gelukkig waren
klanten al lang blij dat ze een Groene Sluis rondje konden doen.

Vooruitblik
Helaas is alles onzeker in het nieuwe jaar. We maken maximaal gebruik van online verkoop- en
communicatiemogelijkheden. We moeten een manier vinden om een soortgelijke situatie aan te
kunnen in de toekomst. Het positieve scenario is dat we langzaam maar zeker weer op kunnen
starten met de winkel en parallel hieraan met de inname.
Wanneer we dit door kunnen zetten verwachten wij dat de openingstijden rond augustus weer gelijk
zijn aan die van voor de pandemie. Als dit het geval is, zien we een kleine winst in het verschiet
liggen. Wanneer het toch een negatiever scenario zal zijn dan zal 2021 ook een overlevingsjaar zijn.
Onze wens is dat we op zeer korte termijn weer kunnen spreken van een “normale” winkel met
normale gezelligheid!
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