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1. Inleiding 
 

2020 was een bijzonder jaar voor La Poubelle. De coronacrisis heeft een behoorlijke impact gehad op 

de organisatie. Afgezien van de financiële consequenties en de gevolgen voor onze klanten, was het 

zichtbaar dat de medewerkers, doelgroep én regulier, het moeilijk hadden met alle beperkingen die de 

crisis met zich meebracht. Dat speelde zowel in de privésituatie, waar onder andere vereenzaming 

dreigde, als in de werksituatie, waar de continue aandacht voor de veranderde regels bij velen voor 

stress zorgde.  

In 2020 hebben 540 mensen bij Stichting La Poubelle gewerkt. Weliswaar een lichte daling ten opzichte 

van 2019, maar ondanks de crisis meer dan verwacht. De instroom vanuit de gemeentelijke kanalen 

liep terug tot 38 personen, terwijl dat 2 jaar geleden nog meer dan 120 mensen waren. Een ander 

gevolg was de terugloop op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding. Aangezien deze deelnemers 

tot de meest kwetsbare groep binnen La Poubelle horen, bleven zij vaak thuis tijdens de eerste golf. 

 

Het aantal mensen dat op basis van de Participatiewet bij La Poubelle werkt, is iets gedaald. In 2019 

was een forse groei naar 56 medewerkers gerealiseerd, in 2020 is dit aantal gedaald naar 51. Ook hier 

speelt de coronacrisis een vervelende rol. De toestroom van nieuwe, potentiële kandidaten is omlaag 

gegaan. Voor de nieuwe beschutte werkplekken kan La Poubelle echt maatwerk leveren. De gevraagde 

begeleiding is zowel kwalitatief als kwantitatief aanwezig en de diversiteit aan banen is groot. Zo is 

afgelopen jaar gestart met een meubelwerkplaats waar bijvoorbeeld stoelen opnieuw gestoffeerd 

worden en kasten een ander kleurtje krijgen. Maar ook geupcyclede lampen van onder andere oude 

brandblussers zijn toegevoegd aan het assortiment.  

 

In 2020 hebben 394 mensen een beroep gedaan op de Goederenbank, een stijging van ruim 50% ten 

opzichte van 2019. Dit is vooral te danken aan de samenwerking met de Voedselbank, waardoor er 

onder andere veel meer kleding is verstrekt. Maar met 139 stuks nemen de fietsen nog steeds een 

belangrijke plaats in, de behoefte aan mobiliteit bij de doelgroep is groot. Verder is opvallend veel 

speelgoed verstrekt, daar was in vroegere jaren weinig vraag naar maar wij zien het wel degelijk als 

noodzakelijk. Kinderen die veel thuis zijn hebben nu eenmaal meer afleiding nodig.  

 

De totale omzet van de winkels is bijna 16% gedaald, het gevolg van een volledige maand sluiting en 

de beperkingen die er met betrekking tot de toegang van klanten in de winkel ingevoerd zijn. En dit 

terwijl in de eerste twee maanden van 2020 bijna 10% boven de omzet van 2019 werd gerealiseerd.  

 

De sluiting van de innamestations, zowel bij de vestigingen als op de milieustraat Albion en het niet 

meer ophalen van goederen bij de mensen thuis, heeft gezorgd voor een daling van de inkomende 

goederenstroom. De goederenstroom in tonnen in Tilburg is gedaald naar 1.268 ton. Ook in Goirle en 

Rijen is de aanvoer gedaald. Weliswaar waren de beperkingen tijdelijk maar ze hebben voor enorme 

fluctuaties gezorgd. Daarom moest er soms meer weggegooid worden en was er in andere periodes 

een goederentekort om de winkels op de goede manier te vullen. Dat heeft ook een negatieve invloed 

gehad op de hergebruikpercentages. Lag dit percentage in 2019 op de vestigingen nog tussen de 88 en 

92%, nu is dat gezakt naar tussen 86 en 92%.  
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De onduidelijkheid over de huisvesting van La Poubelle is ook in 2020 blijven voortduren. We zijn nauw 

betrokken bij de vorming van een Circulair Ambachtscentrum in Tilburg en hopen zo op niet al te lange 

termijn een nieuwe stek in Tilburg te vinden.  

De verhoogde rijksbijdrage voor compensatie van coronaverliezen en een kapitaalstorting hebben 

ervoor gezorgd dat La Poubelle met een positief resultaat is geëindigd.  

2 Algemeen 

2.1 Bestuur en organisatie 

 
Met de ondertekening van de overdrachtsakte op 1 juli 2011 is Stichting La Poubelle een onderdeel 

geworden van de Gemeenschappelijk regeling Diamant-groep. De voorzitter en leden van het 

Algemeen Bestuur van deze regeling vormen het bestuur van Stichting La Poubelle. De algemeen 

directeur van de Gemeenschappelijke regeling Diamant-groep is statutair directeur van Stichting La 

Poubelle, de manager van Stichting La Poubelle is belast met de dagelijkse gang van zaken.  

 

De volgende personen hebben in 2020 gefunctioneerd als bestuurslid van de Diamant-groep: 

 

Gemeente Tilburg  - mevrouw E. Lahlah (voorzitter)            ook dagelijks bestuur 

Gemeente Goirle  - mevrouw M. Immink (vicevoorzitter)  ook dagelijks bestuur 

Gemeente Hilvarenbeek  - de heer G.A. Overmans        ook dagelijks bestuur 

Gemeente Gilze en Rijen - mevrouw A. Zwarts                              

Gemeente Tilburg  - de heer O. Dusschooten 

Gemeente Alphen-Chaam - de heer T. Braspenning 

Gemeente Dongen  - mevrouw P. Lepolder 

 

2.2 Doelstelling van de Stichting 

 
De Stichting heeft ten doel: 

a. Het creëren en in stand houden van arbeidsplaatsen, met name voor personen die niet of nog niet 

in staat zijn zelfstandig een plaats op de arbeidsmarkt te verwerven; 

b. Het verrichten van werkzaamheden gericht op of ten diensten van het milieu; 

c. Het beschikbaar stellen van zaken waarover de stichting kan beschikken aan hen die daaraan 

behoefte hebben. Daarbij wordt zoveel mogelijk hergebruik van materialen nagestreefd; 

d. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

 

Onder het doel van de Stichting is niet begrepen het zelf exploiteren van ondernemingen. 

De Stichting maakt integraal onderdeel uit van de Diamant-groep. 
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2.3 Organogram 

 

Organogram Gemeenschappelijke regeling:  
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3 Medewerkers  
 
In 2020 hebben in totaal 540 (2019: 589) mensen voor korte of langere tijd gewerkt bij de 3 vestigingen 

van Stichting La Poubelle. Daarvan hadden 163 medewerkers een contract, waaronder 92 Wsw’ers, 20 

reguliere krachten en 51 zogenaamde P-wetters, 5 minder dan in 2019. De stijging zit vooral in het 

aantal beschutte werkplekken: inmiddels werken bij La Poubelle 32 mensen met een beschut 

werkindicatie afkomstig uit Tilburg, Goirle en Dongen. Dit is een stijging van 5 personen. Deze mensen 

hebben een grote begeleidingsbehoefte, maar door maatwerk te creëren zijn ze allemaal in staat om 

op hun manier optimaal te presteren bij La Poubelle. 

 

Vorig jaar zijn 44 re-integratiekandidaten ingestroomd op het decor La Poubelle (2019: 54). Deze daling 

werd vooral veroorzaakt door een terugloop van het aantal NOMA-kandidaten bij de BBO, het 

onderdeel van de Diamant-groep waar deze mensen in begeleiding zitten. De oorzaken lagen in de stop 

op het aantal mensen in traject als gevolg van corona en het gebrek aan geschikte kandidaten om te 

bemiddelen naar werk.  

 

In Tilburg hebben in totaal 119 (2019: 137) mensen gewerkt op een ontwikkelplek. Deze werkplekken 

zijn speciaal bedoeld voor Tilburgers die de eerste stappen op de participatieladder willen zetten. In 

Goirle zijn 20 inwoners op een ontwikkelplek aan de slag geweest, een lichte daling ten opzichte van 

2019 maar nog steeds een groot deel van onze bezetting. In Rijen worden deze trajecten uitgevoerd 

onder de noemer Sociale Activering, daar is sprake van een stabiele instroom met 26 mensen in 2020. 

Er blijft dus nog steeds behoefte aan werkplekken voor mensen die hulp nodig hebben om te kunnen 

participeren. Daarin kan La Poubelle een belangrijke rol blijven spelen.  

 

Het aantal ideële vrijwilligers is dit jaar weer gestegen, van 25 naar 33. Verder hebben slechts 42  

mensen gewerkt bij Stichting La Poubelle voor een snuffel- of praktijkstage, een daling met 50%. Dat is 

het gevolg van de coronamaatregelen, waardoor scholen hun leerlingen verboden om naar de 

stageadressen te gaan. Zij die wel kwamen, waren onder andere afkomstig van Fontys Hogescholen 

(HRM), ROC Tilburg, Praktijkcollege Tilburg en Parcours, een school voor voortgezet speciaal onderwijs.  

Vanaf september 2020 is een sterke stijging zichtbaar van het aantal taakstraffers. De behoefte aan 

plekken was groot als gevolg van een stuwmeer aan uitstaande straffen, wederom als gevolg van de 

coronacrisis.  
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 Aantallen medewerkers Stichting La Poubelle (gedurende verslagjaar) 

 

 Tilburg Goirle Rijen Totaal 

Reguliere werknemers Stichting La Poubelle 18 1 1 20 

Wsw’ers (gedetacheerd Diamant-groep) 80 7 5 92 

Begeleid vrijwilligers op ontwikkelplekken 

Ontwikkelplekken regio 

Inkooptrajecten/dagbesteding 

119 

7 

22 

20 

1 

8 

3 

5 

1 

142 

13 

31 

Ideële vrijwilligers 

Decor voor BBO Diamant-groep 

27 

38 

4 

1 

2 

1 

33 

40 

Trajecten naar werk gemeente Goirle 

Sociale activering Rijen 

Beschut werk/participatiebanen 

Taakstraf (vanaf september 2020) 

Overig (stagiaires, re-integratie, e.a.) 

0 

0 

39 

29 

41 

4 

0 

8 

13 

1 

0 

26 

4 

4 

0 

4 

26 

51 

46 

42 

Totaal bij Stichting La Poubelle 420 68 52 540 
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4 Kringloopwinkel 
 

4.1 Winkel en werkplaatsen   
 

De kringloopwinkel in Tilburg is in 2020 door ruim 189.000 mensen bezocht, gemiddeld ruim 600 

bezoekers per dag. Van die bezoekers deden 348 klanten een aankoop in de winkel, 31 minder dan in 

2019. Het totale aantal betalende klanten in 2020 bedroeg 88.173 ten opzichte van 116.400 in 2019 in 

Tilburg, waarbij iedere klant gemiddeld € 10,06 besteedde. Het bestede bedrag ligt daarmee 

beduidend hoger, klanten kwamen gerichter shoppen. In Goirle had La Poubelle 26.158 betalende 

klanten, die gemiddeld € 8,92 besteedden. De stijgende lijn die in 2018 is ingezet kon helaas niet 

gecontinueerd worden. Waren er in 2018 nog ruim 30.000 bezoekers en in 2019 62.863, als gevolg van 

de coronacrisis is dat aantal licht gedaald naar 57.742. Het aantal betalende klanten is net als in de 

andere vestigingen ook gedaald en ze besteedden met € 8,11 gemiddeld iets minder dan de klanten 

van de winkels in Tilburg en Goirle.  

 

 Klantgegevens kringloopwinkel 

 

 Tilburg Goirle Rijen 

Aantal betalende klanten  88.173 26.158 27.758 

Gemiddeld aantal klanten/dag 348 103 110 

Gemiddelde besteding per klant (inclusief BTW) € 10,06 € 8,92 € 8,11 

 

4.2 Goederenstroom  
 

Het milieurendement van een kringloopwinkel wordt via een ingewikkelde (TNO-)berekening 

afgemeten aan het tonnage goederen dat is hergebruikt, als product in de winkel of als grondstof. 

Daarom wordt in het verslag een goederenbalans opgenomen. Dit jaar is de inkomende 

goederenstroom fors gedaald. De gevolgen van het geheel of gedeeltelijk sluiten van de inname 

goederen en het niet meer ophalen van spullen bij de burgers thuis, heeft zijn weerslag in de cijfers. 

Een daling van 16% is ongekend, zeker als we weten dat er in sommige periodes veel meer is gebracht 

en er daadwerkelijk wachtrijen ontstonden.  

De aanvoer vanaf de milieustraat Albion is, ondanks de uitbreiding van de bezetting naar 2 

medewerkers, ook gedaald: van 110 ton in 2019 tot 67 ton in 2020,. Door krapte in de bezetting van La 

Poubelle tijdens de eerste maanden van de lockdown, is het innamepunt tijdelijk gesloten geweest. 

Het hergebruikpercentage is weer licht gedaald naar 86%. Een duidelijke oorzaak hebben we nog niet 

kunnen achterhalen. We denken wel dat de opruimwoede bij de Nederlanders er ook voor gezorgd 

heeft dat veel niet-herbruikbare goederen ingeleverd zijn.  

In Goirle is in totaal 359 ton goederen opgehaald door La Poubelle. Het hergebruikpercentage is 

gelukkig wel gelijk gebleven. Bij de winkel in Rijen zijn nog niet alle goederenstromen goed 
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geregistreerd. Doordat deze winkel soms ook aangevuld moet worden met goederen uit de andere 

vestigingen, zijn de percentages lastig te berekenen. 

 

 Gegevens inkomende goederenstroom 
 

Totaal (in tonnen = maal 1000 kg Tilburg Goirle Rijen 

 Aantal % Aantal % Aantal % 

Textielbakken Goirle   203 57%   

Aangevoerd bij LPB vanaf BAT 67 5%     

Verder door LP opgehaald 393 31% 43 12% 34 53% 

Bij LPB gebracht 808 64% 113 31% 30 47% 

Totaal aanvoer LPB = afvoer LPB 1.268 100% 359 100% 64 100% 

 

 

 Gegevens uitgaande goederenstroom 
 

Totaal (in tonnen = maal 1000 kg Tilburg Goirle Rijen 

 Aantal % Aantal % Aantal % 

Verkocht via winkel 406 32% 83 23% 46 72% 

Afvoer herbruikbare restanten 680 54% 249 69% 11 17% 

Afvoer als restafval 182 14% 27 8% 7 11% 

Totaal aanvoer LPB = afvoer 

LPB 

1.268 100% 359 100% 64 100% 
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5 Goederenbank     
 

Het aantal klanten van de Goederenbank is in 2020 fors gestegen. Inwoners van Tilburg kunnen een 

beroep doen op onze Goederenbank als ze geen recht hebben op bijzondere bijstand. Deden er in 2019 

286 inwoners een beroep op de Goederenbank, in 2020 waren dat er 394. In samenwerking met de 

Voedselbank is vorig jaar een voorlichting opgezet voor hun klanten, waarbij nadrukkelijk is 

aangegeven dat bijvoorbeeld kleding en speelgoed als essentieel worden gezien. De behoefte aan een 

instrument als de Goederenbank blijft dus hoog, de totale waarde van de goederen steeg fors: vrijwel 

alles werd met 100% korting verstrekt. 

 

Klantgegevens goederenbank 

 

Totaal 2018 2019 2020 

Aantal klanten goederenbank 258 286 394 

Verleende korting ten opzichte van winkelprijs 92 93,5 96,2 

Verleende korting in totaliteit € 21.171 € 26.392 € 29.656   

 

6 Financiën 
 

In de jaarrekening is de staat van Baten en Lasten opgenomen van het jaar 2020.  

Na verwerking van het resultaat 2019 bedraagt de algemene bedrijfsreserve per 1 januari 2020 

€ 125.226, de bestemmingsreserve € 749.544 en het stichtingskapitaal € 45. 

 

Het exploitatieresultaat over 2020 bedraagt + € 68.196.  

7 Coronavirus COVID-19 
 

De Stichting La Poubelle heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. 

Het ziekte- en afwezigheidspercentage is fors, in de eerste en tweede lockdown zijn de winkels een 

aantal weken gesloten geweest. Dit resulteerde in een omzetverlies van ongeveer € 25.000 per week. 

De directie heeft deze situatie onderkend en heeft met een crisisteam de ontwikkelingen gevolgd en 

maatregelen getroffen. De SW-organisaties voldeden niet aan de eisen voor de NOW-regelingen, dat 

is onderkend door de overheid. Ter compensatie van de coronaverliezen is er voor de SW-branche geld 

ter beschikking gekomen en dit is toegevoegd aan het participatiebudget 2020. La Poubelle heeft naast 

de verhoogde rijksbijdrage een kapitaalstoring vanuit de Diamant-groep ontvangen. Dit resulteert in 

een winst in 2020 zodat er komend jaar gestart kan worden met een solide basis.  

 

Aangezien corona nog steeds actueel is, zeker nu met de tweede lockdown, is er overleg gaande met 

het Ministerie om ook voor 2021 een compensatie, via rijksbijdrage, te ontvangen voor de 
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coronaverliezen. Op dit moment is de financiële impact hiervan nog niet duidelijk. De winkels van La 

Poubelle zijn sinds half december gesloten. De begrote winkelomzet is € 29.000 per week en afhankelijk 

van de maatregelen heeft dit effect op de omzet. De Diamant-groep is een gemeenschappelijke 

regeling, waar La Poubelle onderdeel van uitmaakt, waar de tekorten worden opgevangen door de 

deelnemende gemeenten of het weerstandsvermogen. Deze maatregelen zijn voor de directie reden 

om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de ondernemingsactiviteiten. 

 

8 Begroting 2021 
 

De begroting voor 2021 is door het bestuur van de Stichting vastgesteld. Hieruit blijkt dat er een 

negatief resultaat verwacht wordt. In 2021 worden de Wsw-lonen, net zoals in 2020, direct door 

Stichting La Poubelle betaald.  

Ook de rijksbijdragen worden direct hier verantwoord. Voor de ondersteunende werkzaamheden van 

de Diamant-groep wordt overhead doorbelast. Op hoofdlijnen ziet de begroting er als volgt uit: 

 

BATEN   
  

Kringloop  1.597.700 

Subsidies 743.876 

Rijksbijdragen 1.849.173 

Diverse overige baten 125.499 

  

Totaal baten 4.316.248 
  

LASTEN  

  

Personeel 3.586.961 

Huisvesting 171.625 

Afschrijvingen 34.968 

Algemene kosten 115.350 

Directe kosten Kringloop 156.403 

Overhead 414.616 
  

Totaal lasten 4.487.922 

 
Financiële baten en lasten 
 

       3.443 

    

Resultaat -163.674 
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Ondertekening van de jaarrekening 

 

Tilburg, 26 maart 2021  

 

Statutaire directie: 

 

 

 

 

H.A.P.J.M. Bool MBA 

 

 



 

B.   Jaarrekening
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9.  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

9.1  Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

9.2  Doelstelling van de stichting

De stichting heeft ten doel:

2 - het verrichten van werkzaamheden gericht op of ten dienste van het milieu.

9.3  Grondslagen van waardering

●     Materiële vaste activa

●     Vorderingen op korte termijn

●     Liquide middelen

De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende

balanshoofd anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. De

jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ 640.

De hieronder opgenomen materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs minus

afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur, bij aanschaf naar rato van

het aantal maanden gedurende het boekjaar. Een overzicht van de materiële vaste activa en de

afschrijvingen, alsmede de afschrijvingspercentages, is opgenomen in deze jaarrekening.

Deze zijn opgenomen tegen nominale waarden. Een voorziening in verband met oninbaarheid van

vorderingen wordt niet noodzakelijk geacht. De vorderingen op de gemeenschappelijke regeling

Diamant-groep en BV 18k zijn apart verantwoord.

1 - het creëren en in stand houden van arbeidsplaatsen, met name voor personen die niet of nog niet in

staat zijn zelfstandig een plaats op de arbeidsmarkt te verwerven.

3 - het beschikbaar stellen van zaken waarover de stichting kan beschikken aan hen die daaraan

behoefte hebben. Daarbij wordt zoveel mogelijk hergebruik van bedoelde zaken nagestreefd.

4 - het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk  kan zijn.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

15
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●     Voorzieningen

●     Schulden

●     Belastingen

●     Pensioenen

Stichting La Poubelle kent een geïndexeerde middelloonregeling.

●     Subsidies

De schulden zijn opgenomen tegen nominale waarden. Aangezien alle schulden een looptijd hebben

korter dan één jaar, zijn deze als kortlopende schulden verantwoord. De schulden aan de

gemeenschappelijke regeling Diamant-groep en BV 18k zijn apart verantwoord.

Stichting La Poubelle heeft haar pensioenregeling onder het Nederlandse pensioenstelsel gefinancierd

door afdrachten aan pensioenverzekeraars en fondsen. Daarbij worden de opgebouwde aanspraken

steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van kostendekkende

premiebetalingen. Het pensioenfonds waarbij Stichting La Poubelle is aangesloten betreft PFZW.

De dekkingsgraad van het betrokken pensioenfonds bedraagt ultimo 2020 92,6%. Op basis van

uitvoeringsovereenkomsten heeft La Poubelle geen verplichting tot het voldoen van aanvullende

bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.

Ultimo 2020 zijn er evenals ultimo 2019 geen verplichtingen waarvoor een pensioenvoorziening is

opgenomen.

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar gebracht waarin

de lasten zijn gemaakt of baten zijn ontvangen dan wel exploitatietekort zich heeft voorgedaan

waarvoor de subsidie is ontvangen.

Een voorziening wordt gevormd indien voor de stichting een feitelijke of juridische verplichting

ontstaat.

De omvang van de voorziening wordt bepaald door een schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn

om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. De voorziening is

gewaardeerd op basis van nominale waarde en niet de contante waarde aangezien de looptijd van de

voorziening korter is dan één jaar. 

La Poubelle is per 1 januari 2016 VPB-plichtig. De belastingvorderingen en -verplichtingen worden

gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene voorwaarden voor saldering. Het saldo komt voort uit

een inschatting van de belasting over het fiscale resultaat van het verslagjaar, een verschil tussen de

voorlopige aanslag en eerder genoemde belasting over resultaat van het verslagjaar en indien van

toepassing correcties over voorgaande jaren naar aanleiding van definitieve aanslagen.
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●     Belastingen

●     Baten en Lasten

●     Algemeen

●     Coronavirus Covid-19

Onder de baten wordt verstaan de baten als tegenprestatie voor de levering van goederen minus de

inkoopwaarde van de goederen, baten als tegenprestatie voor de levering van diensten en overige

baten. 

De baten worden bepaald met inachtneming van de hier vermelde grondslagen voor waardering en

resultaatbepaling en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden

bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De stichting La Poubelle is per 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplichtig. De

vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar,

waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de

jaarrekening en de fiscale winstberekening en waarbij actieve belasting latenties (indien van toepassing)

slechts worden gewaardeerd voor zover realisatie daarvan waarschijnlijk is.

Aangezien corona nog steeds actueel is, zeker nu met de tweede lockdown, is er overleg gaande met

het ministerie om ook voor 2021 een compensatie voor de SW-branche, via rijksbijdrage, te ontvangen

voor de coronaverliezen. De stichting La Poubelle zal dan net als in 2020 op basis van de SW-

medewerkers hiervoor een compensatie ontvangen. 

Mocht het verlies verder oplopen dan is er de mogelijkheid om via een kapitaalstorting vanuit de

Diamant-groep, na besluitvorming vanuit het bestuur, het resultaat aan te vullen om een negatieve

algemene reserve te voorkomen. Op dit moment is de financiële impact nog niet duidelijk.

Bovenstaande maatregelen zijn voor de directie reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van

de ondernemingsactiviteiten.

Stichting La Poubelle is statutair gevestigd in Tilburg en is ingeschreven bij het Handelsregister Kamer

van Koophandel onder nummer: 18041977. Het adres van Stichting La Poubelle is Havendijk 20, 5017

AM, TILBURG.

Het vrije besteedbare vermogen van de stichting wordt gebruikt om de doelstellingen van de stichting

te realiseren.
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10.  Balans (voor resultaatbestemming)

(in €)

ACTIVA

Materiële vaste activa 264.204 290.625

Vlottende activa

Debiteuren 21.563 6.398

Vordering deelnemende Gemeenten 15.840 6.860

Overige vorderingen op korte

termijn en overlopende activa 341.375 129.035

378.778 142.293

Liquide middelen 1.374.810 1.601.968

TOTAAL ACTIVA 2.017.792 2.034.886

31 december 201931 december 2020
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(in €)

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 45 45

Algemene reserve 125.226 243.148

Bestemmingsreserve 749.544 749.544

Resultaat boekjaar 68.196 -117.922

943.011 874.815

Voorzieningen 694.093 664.093

Kortlopende schulden

Crediteuren 12.599 21.979

Schulden aan verbonden partijen 134.305 282.506

Belastingen en premies -7.083 193

Overige schulden op korte termijn

en overlopende passiva 240.867 191.301

380.688 495.979

TOTAAL PASSIVA 2.017.792 2.034.886

31 december 201931 december 2020
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11.  Toelichting op de balans

11.1  Activa

●     Materiële vaste activa

(in €) Gebouwen Machines Totaal

en terreinen apparaten &

installaties

Aanschafwaarde per 01-01-2020 767.946 221.793 989.738

Cumulatieve afschrijvingen 526.172 172.941 699.113

Boekwaarde per 01-01-2020 241.774 48.851 290.625

Investeringen 2020 0 9.045 9.045

Gedesinvesteerd in 2020 0 -776 -776

Gedesinvesteerde afschrijvingen 0 0 0

Afschrijvingen 2020 -15.370 -19.320 -34.690

Boekwaarde per 31-12-2020 226.404 37.800 264.204

Afschrijvingspercentage 2,4% - 33% 6,67% - 33%

Er zijn twee investeringen gedaan; een lasermachine en een kopieerfreesmachine.

●     Vorderingen

De post vorderingen is als volgt te specificeren;

(in €)

Debiteuren 36.586 19.162

Voorziening dubieuze debiteuren -15.023 -12.764

Vorderingen op deelnemende Gemeenten 15.840 6.860

Overige vorderingen en overlopende activa 291.861 35.639

Nog te vorderen BTW 49.514 93.396

Totaal 378.778 142.293

31 december 2020

De materiële vast activa bestaan uit gebouwen, machines, apparaten & installaties.

31 december 2019

Conform bestuursbesluit van 29 januari 2021 heeft er ter compensatie van coronaverliezen een

kapitaalstorting plaatsgevonden van € 250.000 vanuit Diamant-groep aan Stichting La Poubelle. De

overige vorderingen bestaan verder uit nog te ontvangen lage-inkomensvoordeel (LIV) over 2020

(€ 34.000) en vooruitbetaalde huur januari 2021 (€ 5.600). 
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●     Liquide middelen

(in €)

Rabobank 400.071 639.674

Rabobank Spaarvrij 954.369 954.310

Rabobank iDeal 12.026 1.069

Kassen 8.343 6.916

Totaal 1.374.810 1.601.968

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

31 december 201931 december 2020

Het saldo liquide middelen betreft het tegoed bij de bank en kassaldo per 31 december 2020.
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11.2  Passiva

●     Stichtingsvermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

(in €)
Stichtings-

kapitaal

Algemene 

reserve

Bestemmings-

reserve

Resultaat 

boekjaar
Totaal

Saldo per 1 januari 2019 45 243.148 745.576 0 988.769

Resultaat boekjaar 0 0 3.969 -117.922 -113.953

Saldo per 31 december 2019 45 243.148 749.545 -117.922 874.815

Saldo per 1 januari 2020 45 243.148 749.545 -117.922 874.815

Bestemming resultaat 0 -117.922 117.922 0

Resultaat 2020 0 0 0 68.196 68.196

Saldo per 31 december 2020 45 125.226 749.545 68.196 943.011

●     Voorzieningen   

De specificatie voorzieningen ziet er als volgt uit:

(in €)

Groot onderhoud 694.093 664.093

Stand per 31 december 694.093 664.093

(in €) Groot onderhoud

Beginstand per 1 januari 2020 664.093

Toevoegingen 30.000

Aanwendingen 0

Stand per 31 december 2020 694.093

●     Voorziening Groot onderhoud

31 december 2020

In het bestaande onderhoudsplan is uitgegaan van uitsluitend instandhoudingsonderhoud. Groot

onderhoud wordt uitgesteld door onduidelijkheid over toekomstige bestemming van het pand in

verband met mogelijke toekomstige herhuisvesting. Er is vooralsnog geen duidelijkheid daardoor is

conform plan gedoteerd. In 2020 zijn er geen aanwendingen gedaan ten laste van de voorziening.

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 is door het bestuur besloten om het resultaat -/- € 117.922

te onttrekken aan de algemene reserve.

31 december 2019
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11.3  Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn als volgt te specificeren.

(in €)

Crediteuren 12.599 21.979

Belastingen en premies

Loonheffing 5.825 15.071

Bijdrage premie PAWW 47 0

Vennootschapsbelasting -12.955 -14.878

-7.083 193

Overige schulden en overlopende passiva

134.305 282.506

Verlofrechten 174.594 166.997

Nettolonen 13e run 268 0

Overige schulden 66.005 24.304

375.172 473.807

Totaal 380.688 495.979

De overige schulden bestaan uit reserveringen voor vrijwilligersvergoedingen (€ 15.000), spaarkaarten

(€ 9.400), ontvangen voorschot NOW-subsidie maart tot en met mei (€ 4.700) en nog te ontvangen

facturen voor BAT voor de jaren 2018 tot en met mei 2020 (€ 37.000).

31 december 2020 31 december 2019

Schulden aan verbonden partijen

De post vennootschapsbelasting betreft de betaalde voorlopige aanslag 2020.
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Gebeurtenissen na balansdatum

La Poubelle heeft een huurverplichting inzake de huur van pand Havendijk 22 en terrein te Tilburg

achterzijde ad €24.000 per jaar. Huur is opzegbaar per half jaar.

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

La Poubelle heeft een huurverplichting inzake de huur van pand Haansbergseweg 22a in Rijen ad

€40.000 per jaar. 
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12.  Staat van Baten en Lasten

(in €) Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

BATEN

Opbrengsten kringloop 1.293.966 1.553.500 1.538.491

Subsidies 2.810.518 2.504.211 2.642.386

Overige baten 396.023 125.500 77.176

TOTAAL OPBRENGSTEN 4.500.507 4.183.211 4.258.052

LASTEN

Personeelskosten 3.463.761 3.483.801 3.507.787

Huisvesting 141.902 175.925 151.794

Afschrijvingskosten 35.466 34.637 36.808

Algemene kosten 585.615 534.663 482.023

Totaal overige bedrijfskosten 762.984 745.225 670.625

Directe kosten Kringloop* 200.828 118.252 197.211

TOTAAL KOSTEN 4.427.573 4.347.278 4.375.624

Financiële baten en lasten 4.992 9.243 5.608

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 67.942 -173.310 -123.179

VENNOOTSCHAPSBELASTING -254 0 -5.257

SALDO VAN BATEN EN LASTEN NA BELASTING 68.196 -173.310 -117.922

* Het betreft hier de kosten die direct betrekking hebben op de diensten binnen de kringloopwinkels.

Dit zijn de grond- en hulpstoffen, kosten wagenpark en onderhoud machines.
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13.  Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

●     Specificatie opbrengsten kringloop

(in €) Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

Winkel Tilburg 903.819 1.087.500 1.104.780

Winkel Goirle 205.762 258.000 235.701

Winkel Rijen 184.385 208.000 198.010

TOTAAL BATEN 1.293.966 1.553.500 1.538.491

Alle kringloopwinkels laten een daling zien in de omzet. Dit wordt veroorzaakt door de coronacrisis.

Bij beide lockdowns zijn de winkels gesloten geweest, wat terug te zien is in de lagere omzet.

●     Specificatie subsidies

(in €) Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

Rijksbijdrage 2.087.757 1.732.335 1.835.476

Re-integratie Trajecten 133.887 183.002 218.035

Maatschappelijke ontwikkeling:

Ontwikkelplekken 349.404 349.404 349.404

Goederenbank 59.049 59.049 59.049

Hergebruik goederen en grof huisvuil 180.421 180.421 180.421

TOTAAL SUBSIDIES 2.810.518 2.504.211 2.642.386

●     Specificatie overige opbrengsten

(in €) Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

Basisbijdrage gemeente Goirle 23.999 24.000 23.999

Overige opbrengsten 372.024 101.500 53.177

TOTAAL OVERIGE OPBRENGSTEN 396.023 125.500 77.176

Alle subsidies hebben een structureel karakter. De rijksbijdrage is € 150.000 hoger dan verwacht door 

de extra compensatie vanuit het Rijk wegens de coronaverliezen.

Conform bestuursbesluit van 29 januari 2021 heeft er ter compensatie van coronaverliezen een

kapitaalstorting plaatsgevonden van € 250.000 vanuit Diamant-groep aan Stichting La Poubelle. De

overige opbrengsten bestaan uit de afrekening LIV (€ 10.000) en de bonus begeleid werken (€ 105.000).

Deze laatste is met € 45.000 toegenomen ten opzichte van 2019. 

De re-integratie trajecten zijn fors minder geworden. Dit wordt veroorzaakt door de coronacrisis. 

Winkels zijn gesloten, waardoor arbeidsmatige dagbesteding niet door kan gaan.
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●     Specificatie personeelskosten

(in €) Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

Bruto salarissen 96.832 104.579 241.319

Sociale lasten 7.314 7.899 20.415

Pensioenlasten 8.360 9.028 14.928

112.506 121.506 276.661

Doorbelaste salariskosten Wsw 2.217.754 2.126.623 2.162.239

Salariskosten SBW 712.298 708.904 0

Salariskosten 18K 194.331 244.330 834.835

3.124.383 3.079.857 2.997.074

Overige personeelskosten 94.186 102.647 114.289

TOTAAL EIGEN PERSONEEL 3.331.075 3.304.010 3.388.024

Personeel niet in loondienst:

Ingehuurd personeel 8.120 12.000 14.493

Inhuur Participatie Wetters 56.905 102.791 43.780

Externe ondersteuning 24.989 5.000 4.347

Vrijwilligers 42.672 60.000 57.142

TOTAAL OVERIG PERSONEEL 132.686 179.791 119.763

TOTAAL PERSONEELSKOSTEN 3.463.761 3.483.801 3.507.787

Doorbelasting Wsw is vrij constant gebleven, doordat het aantal SW-ers nagenoeg gelijk is gebleven.

Per 1 januari 2020 zijn als gevolg van de invoering WNRA 13 medewerkers met een vast dienstverband

overgegaan van 18k naar SBW. De loonkosten van deze medewerkers worden sindsdien vanuit SBW

doorbelast aan La Poubelle. Vanuit 18k worden nog de loonkosten doorbelast van medewerkers met

een flex contract. Door deze omzetting heeft er een verschuiving van kosten plaatsgevonden.

De overige personeelslasten bestaan uit studiekosten, opleidingen, werkkleding en

vrijwilligersvergoedingen.

La Poubelle heeft zelf nog 2 personen in dienst. Deze kosten worden verantwoord onder bruto

salarissen, sociale lasten en pensioenlasten.
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●     Specificatie fte naar rechtspositie

(in aantal fte's) Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

LPB, CAO Zorg & Welzijn 1,89 1,89 1,83

SW 64,70 63,00 66,80

P-Wetters 30-80% 0,00 2,70 0,89

Beschut werk 24,16 28,70 24,11

Maatwerkbanen 6,31 5,00 7,22

SBW 12,17 11,33 2,83

18k 2,00 4,45 12,00

111,23 117,07 115,68

Wet normering topinkomens

Per 1 januari 2020 is het dienstverband van de directeur overgezet van de BV 18k naar Stichting

Bevordering Werkgelegenheid (SBW). Dit is naar aanleiding van de WAB en WNRA.

De aantallen zoals hierboven genoemd betreffen de aantallen in fte welke op 31 december actief zijn.

Het zijn dus geen gemiddelden over het verslagjaar.

De directeur is in dienst van Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De bezoldiging verantwoord

in de WNT bij Diamant-groep bedraagt het gefactureerde bedrag inclusief werkgeverslasten vanuit

Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW) aan de Diamant-groep, minus de lasten die worden

doorbelast aan de gelieerde entiteiten van de Diamant-groep.

De salariskosten van de heer H.A.P.J.M. Bool exclusief doorbelastingen en inclusief werkgeverslasten

bedragen € 171.099 in 2020 (in 2019 € 171.894).

De bezoldiging van de directeur wordt verloond via Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De

bezoldiging van de bestuursleden zijn opgenomen in de jaarrekening van de Diamant-groep.

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Diamant-groep is € 201.000. Dit geldt naar rato van de duur

en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met

ingang van 1 januari 2020 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor

de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Diamant-groep van

toepassing zijnde regelgeving: BBV.
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1. Bezoldiging topfunctionarissen

De heer 

H.A.P.J.M. Bool

Directeur

1/1 - 31/12

0,04

Nee

8.040

6.844

0

6.844

0

6.844

PM

1/1 - 31/12

0,04

Dienstbetrekking Nee

Individueel WNT-maximum 7.760

6.876

0

6.876Totaal bezoldiging 2019

Omvang dienstverband 2019 (in fte)

Dienstbetrekking

Er zijn meerdere WNT-tabellen, onderstaand staan de twee tabellen die betrekking hebben op de

organisatie.

Gegevens 2019

Beloningen betaalbaar op termijn

Verplichte motivering indien overschrijding

Totaal bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Subtotaal

Beloningen betaalbaar op termijn

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens

leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de

functievervulling.

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Omvang dienstverband (in fte)

Beloning plus onkostenvergoedingen

Individueel WNT-maximum

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Beloning plus onkostenvergoedingen
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1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2020

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

Mevrouw A. Lahlah Voorzitter

Mevrouw M. Immink Vicevoorzitter

De heer G.A. Overmans Lid

Mevrouw A. Zwarts Lid

De heer O. Dusschooten Lid

De heer T. Braspenning Lid

Mevrouw P. Lepolder Lid

●     Specificatie overige bedrijfskosten

(in €) Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

HUISVESTINGSKOSTEN 141.902 175.925 151.794

AFSCHRIJVINGSKOSTEN

Afschrijvingskosten materiële vaste activa:

Afschrijvingskosten gebouwen 15.370 15.370 15.370

Afschrijvingskosten machines, apparaten 5.149 3.836 3.870

Afschrijvingskosten overige MVA 14.947 15.431 17.569

TOTAAL AFSCHRIJVINGSKOSTEN 35.466 34.637 36.808

ALGEMENE KOSTEN

Accountantskosten 10.731 10.000 8.568

Automatiseringskosten 13.245 8.800 7.810

Dotatie voorzieningen 30.000 30.000 30.000

Overhead Diamant-groep 440.441 420.420 370.555

Verkoopkosten 9.298 20.000 17.376

Overige bedrijfskosten 81.901 45.436 47.715

TOTAAL ALGEMENE KOSTEN 585.615 534.656 482.023

TOTAAL OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 762.984 745.218 670.625

Door een krimpende organisatie en stijgende kosten moeten de totale overheadkosten door minder 

formatie opgebracht worden. Dit resulteert in hogere overheadkosten voor La Poubelle. 

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 

topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.

30



Jaarstukken 2020 – Stichting La Poubelle     

●     Specificatie directe kosten kringloop

(in €) Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

Grond- en hulpstoffen 155.341 72.000 98.664

Uitbesteed werk 7.153 0 0

Kosten wagenpark 15.875 40.729 55.202

Onderhoud machines / installaties 1.878 5.523 4.173

Onderhoud / aanschaf inventaris 20.582 0 39.173

Totaal Directe kosten Kringloop 200.829 118.252 197.212

●     Specificatie belastingen

De toename in grond- en hulpstoffen valt deels te verklaren door meer inkoop hout (€ 16.000) en

facturen van BAT voor de periode 2018 tot en met mei 2020 (€ 37.000). Het uitbesteed werk bestaat uit

reparaties van fietsen. De kosten wagenpark zijn afgenomen, doordat er 1 auto minder in bezit is.

De post vennootschapsbelasting betreft een aanpassing naar aanleiding van de definitieve aangifte

2019.
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14. Overige gegevens

14.1 Resultaatbestemming

15. Beoordelingsverklaring

Bij vaststelling van de jaarrekening zal het bestuur van La Poubelle de definitieve bestemming van het

positieve resultaat van € 68.192 bepalen.
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