
Bestuursverslag bij jaarrekening 2021 
 
 
Ten tijde van het schrijven van dit bestuursverslag is de Corona pandemie (vooralsnog) in een 
rustiger vaarwater gekomen. De maatregelen in Nederlands zijn allemaal geschrapt en het ‘gewone’ 
leven neemt weer zijn loop. Echter, de jaarrekening die voor u ligt gaat over 2021, een jaar waarin 
Corona een hoofdrol speelde. Lockdowns, maatregelen en onzekerheid speelden een grote rol. De 
kringloopbranche heeft zich wederom veerkrachtig getoond en de meeste BKN leden zijn relatief 
goed door de crisis heen gekomen. De klanten zijn terug gekeerd en de omzetten weer op peil. We 
worden sinds het begin van dit jaar wel geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, zoals torenhoge 
energieprijzen, inflatie en arbeidsmarktkrapte. 
 
De jaarrekening laat een financieel gezonde vereniging zien met afdoende continuïteitsreserve 3voor 
de toekomst. De inkomsten vanuit de overheid zijn ondertussen een structureel onderdeel geworden 
van de totale inkomsten van de vereniging waardoor er een sterkere financiële basis is gevormd. En 
dit zal ook nodig zijn, want voor de komende jaren liggen er veel dossiers en projecten klaar waar tijd 
en middelen in geïnvesteerd zal moeten worden.  
 
De vereniging heeft in 2021 vooral ingezet op ondersteuning van de leden bij de uitdagingen die de 
crisis bood. Er zijn meerdere online workshops en webinars georganiseerd en ondersteuning 
geboden bij het aanvragen van (financiële) steun. Maar er is ook verder gewerkt aan de belangrijke 
dossiers op het gebied van circulaire economie en inclusieve samenleving. Beide thema’s blijven de 
belan1grijkste pijlers voor de leden. Op deze onderwerpen zal de komende jaren de lobby en 
belangenbehartiging ook verder uitgebouwd moeten worden. 
 
Begin 2022 is er veel input opgehaald bij de leden om in het najaar tot een meerjaren strategie te 
komen die een mooie basis zal zijn voor de speerpunten waarmee het branchekantoor de komende 
3-5 jaar aan de slag kan. Duidelijk is geworden dat een aantal ontwikkelingen die op ons afkomen 
zowel kansen als bedreigingen kunnen vormen. Een voorbeeld hiervan is de UPV textiel, die begin 
2023 in werking treedt0. Of de komst van circulaire ambachtscentra. Er liggen mooie kansen voor 
kringlooporganisaties om hierin te participeren. Een nog grotere bijdrage aan een duurzame 
samenleving, maar ook het koppelen van werkgelegenheid aan Circulaire activiteiten is een grote 
kans die de Circulaire ambachtscentra creëren. Samenwerking met het onderwijs, bedrijfsleven en 
overheidsinstanties kunnen veel gaan opleveren voor het klimaat en een inclusievere maatschappij. 
En kringloopbedrijven kunnen vanuit hun expertise op deze gebieden een centrale rol hierin gaan 
spelen. 
 
Kortom, mooie kansen, maar ook genoeg uitdagingen voor de toekomst! 
 
 
 

        
 
 
Margriet Jongerius     Leonie Reinders 
Voorzitter BKN      Directeur BKN 
 



 
 
 


