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Voorwoord
In het jaar 2012 gold opnieuw: ‘alles uit de kast’. Dit was nodig om de burger
ertoe te bewegen kleding te doneren voor het goede doel. Hierbij kwamen de
marges wel onder druk te staan.
De door KICl ingezamelde volumes lagen in 2012 nagenoeg op het niveau van 2011, maar we
moesten er meer voor doen en de kosten voor de inzameling zijn gestegen. Deze stijging
van de kosten werd onder meer veroorzaakt doordat steeds meer gemeenten een (hogere)
vergoeding vragen voor het inzamelrecht van textiel. Een andere reden is dat KICl in 2012
aanzienlijk heeft geïnvesteerd in zichtbaarheid en bereikbaarheid en zodoende in 2012 véél
meer containers heeft geplaatst.
Uit onafhankelijk onderzoek is vast komen te staan dat de burger kleding schenkt ten behoeve
van het goede doel, niet om de gemeentelijke uitgaven te dekken. Dat gemeenten een milde
vergoeding vragen voor het mogen plaatsen van inzamelcontainers, is begrijpelijk en nog te
billijken. Dat bij gemeentelijke aanbestedingen vrijwel uitsluitend op prijs wordt geselecteerd, .
is ronduit jammer.
Vanwege de hoge marktprijs voor tweedehands kleding komen er meer en meer kapers op de
kust, die het niet zo nauw nemen met de regels die gelden voor nationale en internationale
afvaltransporten. KICI ziet erop toe dat door KICI ingezameld textiel niet illegaal, zwart of met
behulp van kinderarbeid wordt verwerkt.
KICI heeft in 2012 een belangrijke groei in ‘buitenlands’ volume ingezet. Via inzamelingen
in landen als Zweden en België blijft KICI in staat om de goede doelen te ondersteunen en
daarnaast te blijven inzetten op innovatie.

H.B. Markowski
Algemeen directeur
A.A.A. Jansen
Operationeel directeur
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1. Doelstelling, beleid en strategie
is van oudsher een charitatieve inzamelaar die kleding, geschonken
door burgers, op een duurzame wijze vermarkt en het daarmee verdiende
geld schenkt aan het goede doel. Geschonken kleding die geen extra geld kost
wordt schaars en, zoals in het voorwoord geschetst, betaling aan gemeenten
wordt helaas steeds meer gemeengoed. KICI beschouwt dit als een heilloze weg
en richt zich daarom steeds nadrukkelijker op duurzaamheid en innovatie.
Die aandachtsgebieden dienen de toegevoegde waarde van KICI te zijn, en
uiteindelijk het verdienmodel te ondersteunen. KICI wil een hogere opbrengst
voor ondersoorten* realiseren, omdat zij heeft vastgesteld dat dit specifieke
segment sterk groeit, de kwaliteit van het aangeboden textiel neemt geleidelijk
aan af, de eisen van de ontvangende partijen nemen toe; steeds meer textiel
blijkt niet meer herdraagbaar.
De KICI-doelstelling is geld verdienen om te schenken aan het goede doel. Daarnaast dient KICI
de eigen vermogenspositie te versterken en risico’s te spreiden. Niet textielinzameling alleen
moet geld opleveren. KICI ontwikkelt daarom ook andere activiteiten ter ondersteuning van het
verdienmodel zoals de verkoop van te produceren afgeleide producten van recyclemateriaal.
Dit ondersteunt het KICI-verdienmodel, maar ook het milieu: optimaal en zo hoogwaardig
mogelijk hergebruik van niet-herdraagbare kleding is immers duurzaam. Ook wordt gefocussed
op het frequenter binnenhalen van specifieke subsidies en het uitbreiden van fondsenwervende
activiteiten.

* Ondersoorten is de benaming voor textiel dat niet meer herdraagbaar is maar ook voor textiel dat van een dermate
kwaliteit is dat de opbrengst bij verkoop niet opweegt tegen de kosten van transport naar het buitenland.
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De jaarlijks opgestelde begroting en meerjarenraming worden vastgesteld na akkoord van de
Raad van Toezicht. Periodiek wordt getoetst hoe de actuele financiële en marktsituatie zich
verhouden tot de opgestelde begroting. Een eventuele afwijking wordt toegelicht, en indien
nodig het beleid tussentijds bijgesteld. Desgewenst worden specifieke onderdelen, als innovatie
binnen KICI, nader geanalyseerd en opgestelde plannen getoetst.
Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn structureel in dialoog, en stellen zich regelmatig .
de vraag of het op grond van de evaluatie van de beleidsstrategie al dan niet noodzakelijk is .
de plannen tussentijds bij te stellen.

1.1 Sterke en zwakke punten van KICI - kansen en bedreigingen
Sterke punten

Zwakke punten

- Innovatie
- Duurzaamheid
- Technische staat materiaal
- Service
- Onderscheidende rapportage
- Reactiesnelheid bij maatwerk
- Kennisniveau accountmanagers
- Netwerk

- Prijs (levert voor gemeente financieel weinig op)
- Geringe naamsbekendheid
- Onbekendheid eigen projecten Kenia
- Geen eigen sorteerbedrijf/transport
- Onvoldoende social return projecten
- Inflexibele organisatie
- Ambtelijke structuur
- (Nog) te weinig social return projecten
- Te weinig gedelegeerde bevoegdheid
- Meer empowerment nodig

Kansen

Bedreigingen

- Pop-up shops en ruilbeurzen als alternatief .
voor straatcontainers
- Duurzaamheidsimago uitbuiten
- Samenwerking I: Collect (I:Co)
- Serviceaspecten uitbouwen: méér doen, méér
bieden (evt. rommel bij container opruimen)
- Onderscheidende rapportage explicieter naar
buiten brengen
- Netwerk uitbaten en verder uitbreiden
- Kennis vermarkten via cursussen, .
spreekbeurten, publicaties

- Economische neergang, dus lager rendement
straatcontainers
- Onverschillige centrale en lokale overheid
- EVOA amper gehandhaafd
- Geldhonger lokale overheid
- Aanbestedingen op basis van prijs
- Charitatieve componenten worden .
ondergeschikt
- Afhankelijkheid externe factoren (wereldprijzen)
- Huidig niveau verkoopprijzen is historisch hoog

Ten behoeve van haar kernactiviteit textielinzameling streeft KICI een hoogwaardige
dienstverlening na. Niet alleen in operationele zin maar ook administratief gezien staat KICI in
de markt bekend als een uitstekende dienstverlener. Het aantal klachten is de afgelopen jaren
verder afgenomen en de kwaliteit van de inzamelcontainers wordt regelmatig gecontroleerd en
waar nodig verbeterd.
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De ontstane marktsituatie binnen de branche, waarbij een level playing field ontbreekt, is een
risico dat door KICI op verschillende manieren wordt aangepakt. Certificering van marktpartijen
conform de bestaande wetgeving (ondermeer EVOA) is daar één van. Daarnaast dient er
duidelijkheid te komen t.a.v. de interpretatie van deze wet door de diverse landen en moet er
toegezien worden op de handhaving ervan. Voor beide maakt KICI zich sterk.
Een gevolg en specifiek risico van het ontbreken van een level playing field is nl. dat er steeds
minder ‘vrije kilo’s’, ofwel ingezamelde kilo’s textiel overblijven waar geen vergoeding tegenover
staat die moet worden betaald aan gemeente of begunstigde. Dit impliceert dat KICI steeds
minder geld heeft voor eigen projecten. Niet alleen de prijsontwikkeling van herdraagbare
kleding is zorgelijk, maar ook de sterke fluctuaties in de prijsontwikkeling van niet-herdraagbare
kleding. Wegens economische factoren is de prijsontwikkeling van recyclemateriaal grillig.
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Grafiek 1 Stijging van de hoeveelheid niet-herdraagbaar textiel gedurende de afgelopen jaren.

De vermindering van de hoeveelheid herdraagbare kleding ten opzichte van het te recyclen
textiel noopt KICI ertoe oplossingen te vinden voor een hoogwaardiger gebruik van nietherdraagbare kleding. KICI is hierin beslist koploper en heeft interessante oplossingen voor grote
kledingmerken ter duurzame verwerking van retouren, overstock en bijvoorbeeld bedrijfskleding
en wil zich hierin verder specialiseren. Daarnaast onderzoekt KICI nieuwe inzamelmodellen,
omdat zij van mening is dat naast de inzameling via de straatcontainer de komende jaren ook
andere inzamelkanalen zullen worden gebruikt.
Zoals vermeld, is KICI op meerdere gebieden alert, rekening houdend met factoren als
marktomstandigheden en gelijke kansen en uitgangspunten als het vinden van nieuwe
hoogwaardige toepassingen voor de groeiende stroom niet-herdraagbaar textiel, de certificering
van afnemers, en ketenbeheer spelen hierbij een rol. KICI speelt ook in op de trend dat
gemeenten textielinzameling gunnen aan partijen die de ‘sociale component’ goed ‘invullen’. .
Dat wil dus zeggen, aan inzamelaars die werkgelegenheid kunnen scheppen binnen de gemeente
en aldus een ‘social return’ kunnen geven. KICI werkt aan diverse modellen om zich hiermee
beter te positioneren en gemeenten te ondersteunen hierbij.
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2. Governance en organisatie
De relevante bedrijfsprocessen zijn beschreven en vastgelegd in een
AO/IC handboek. Dit vormt de belangrijkste basis voor toetsbare controle op
juistheid van de relevante bedrijfsgegevens. Ook in 2012 werden de beschreven
procedures getoetst in het kader van de ISO certificering. Deze jaarlijkse toetsing
vraagt alle medewerkers bij KICI tot het kritisch evalueren van de effectiviteit
van de bestaande werkzaamheden en biedt de gelegenheid om verbeteringen
te implementeren. De beschreven procedures borgen eveneens noodzakelijke
functiescheiding, duidelijkheid in verantwoordelijkheden en bevoegdheden
van de diverse medewerkers.
Bewaking van de resultaatontwikkeling vindt maandelijks plaats door middel van uitgebreide
en gedetailleerde managementrapportages. Daarbij wordt tevens de status van de lopende
projecten en nieuw toegekende begunstigden en subsidie-aanvragen afgestemd met de
ontwikkeling van de ruimte beschikbaar voor doelstellingen.

2.1 Procedures en controle
Een goede planning & control cyclus en procedure handboek beschouwt KICI overigens niet
als een uitsluitend formele verplichting. Het wordt gebruikt om waar mogelijk de kwaliteit
en effectiviteit van de bedrijfsprocessen te verbeteren en daarmee een optimaal resultaat te
genereren ten behoeve van de goede doelen.
KICI werkt samen met BRG Accountants en Belastingadviseurs. In overleg met en op verzoek
van het bestuur van KICI worden de periodieke resultaten kritisch beoordeeld en wordt
geadviseerd op fiscaal en bedrijfseconomisch gebied. Mede door deze maatregelen voldoet KICI
aan alle wettelijke eisen en verplichtingen. KICI heeft 2 ISO certificeringen, een goedgekeurde
jaarrekening en het CBF-Keur.
Sinds 2011 Is BDO Audit & Assurance B.V. de controlerend accountant die op basis van haar
onderzoek de gewenste en noodzakelijke goedkeurende verklaring verzorgt. De bevindingen
van de extern accountant worden vastgelegd in een controleverslag en besproken met bestuur
en Raad van Toezicht. Het vormt tevens een goed instrument om kwaliteit en effectiviteit van
bedrijfsprocessen te verbeteren.
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2.2 Samenwerking met andere organisaties
Voor KICI is de samenwerking met haar
hoofdbegunstigde, het Nederlandse Rode Kruis,
een succes mede bezien vanuit het oogpunt van de
naamsbekendheid: burgers herkennen soms niet
KICI maar het Rode Kruis als marktpartij, om reden
waarvan zij textiel doneren aan KICI.
De textielinzameling door het Nederlandse Rode Kruis
zelf is inmiddels op stoom gekomen. Via haar netwerk
draagt het Rode Kruis bij aan de verbetering van de
marktpositie van KICI.
Ook de samenwerking met het Fonds Gehandicapten
sport (FGS) gaat een nieuwe fase in, waarbij
verenigingen en clubs meer worden betrokken. .
Een verbeterpunt is hier de communicatie. Een
directe relatie tussen de diverse verenigingen en KICI zal deze situatie kunnen verbeteren. .
Het afgelopen jaar is een flink aantal containers geplaatst bij diverse sportverenigingen
dankzij de bemiddeling van FGS, maar de inzameling is nog niet in volle gang. KICI initieert
speciale acties om het volume substantieel te vergroten.

Het consortium Textiles4Textiles, waarvan KICI van 2009-2012 coördinator en penvoeder
was, heeft in 2012 belangrijk werk verricht. Niet alleen werd de totstandkoming van de T4Tsorteermachine op een succesvol seminar in november 2012 gepresenteerd, ook werden de
EU-subsidietrajecten goed c.q. bevredigend afgesloten. Helaas ging één van de deelnemers en
founders van dit belangrijke traject in 2012 failliet en was daardoor niet in staat de vruchten
te plukken van zijn jarenlange in dit kader verrichte arbeid. De T4T-sorteermachine welke al
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in 2013 kan worden verkocht, dient eerst nog verder te worden geoptimaliseerd aangezien
het aantal te herkennen pure vezels zoals wol, acryl en katoen momenteel dient te worden
uitgebreid met het herkennen van blends.

Presentatie van de Textiles4Textiles-sorteermachine tijdens het ‘Closing The Loop’ Congres.

2.3 CBF-Keur
In 2012 vond de hertoetsing van het Centraal Bureau Fondsenwerving voor het CBF-Keur
plaats. Nu op basis van de hernieuwde versie (18) van het Reglement CBF-Keur. KICI voldoet
aan de eisen van het CBF en kan dan ook de komende drie jaar (tot 1 juli 2015),  het keurmerk
weer voeren.

2.4 Keurmerk Goede Doelen
Het Keurmerk Goede Doelen houdt jaarlijks een hertoetsing. KICI voldeed aan de gestelde eisen
en het Keurmerk mag weer gevoerd worden tot eind 2013.

2.5 De Transparantprijs 2012
Uiteraard deed KICI met haar Jaarverslag 2011 opnieuw mee aan de Transparantprijs, de prijs ingesteld
voor maatschappelijke organisaties die aan fondsenwerving doen onder het Nederlandse publiek of
die op een andere manier geld en middelen besteden aan een maatschappelijk of charitatief doel.
Helaas geen nominatie. Een aantal verbeterpunten is in het jaarverslag 2012 ter harte genomen.
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3. Toekomstvisie
In 2013 krijgt de hoogwaardige verwerking van niet-herdraagbare kleding
steeds meer prioriteit. De daadwerkelijke verwerking van textielvezels in
opnieuw draagbare kleding en in producten gemaakt van composietmateriaal,
staan bovenaan de lijst van

. Dit uiteraard naast het zo goed mogelijk op

peil houden van de textielinzameling in binnen- en buitenland, maar niet tegen
elke prijs!
Per saldo zullen de innovatie-activiteiten in het lopende jaar nog geld kosten, maar het omslagpunt
komt rap naderbij. De kennis binnen de KICI-organisatie en de co-creatie met grote kledingmerken
werkt hierbij versterkend. KICI verwacht veel van de komende jaren. Innovatie laat zich niet
dwingen, maar soms is het testen van de markt met daadwerkelijke producten noodzakelijk voor
het krijgen van een goed beeld. Daar is KICI nu actief mee bezig. Wat de uitkomsten hiervan zullen
zijn valt nog niet met zekerheid te zeggen maar de directie van KICI is hoopvol gestemd.
Naast het volume en de prijsontwikkeling van de textielinzameling zijn bij het vaststellen van de
begroting de kostenontwikkeling, mogelijke kosten- en opbrengsten innovatie en fondsenwerving
van belang. De grootste bedreigingen zitten in het behalen van het begrote inzamelvolume, het
risico is dat (nieuwe) afzetmarkten niet de begrote groei vertonen, daarnaast het niet kunnen
realiseren van de begrote verkoopprijzen, met name door marktomstandigheden waarop KICI
geen invloed kan uitoefenen. Een ander aanzienlijk risico is dat gemeenten steeds hogere
bedragen willen hebben voor inzameling, waardoor KICI of de gemeente verliest of tegen hoge
extra kosten moet gaan inzamelen.
De doelstelling van KICI is zoveel mogelijk fondsen over te houden ten behoeve van het goede
doel. Bij het opstellen van de begroting wordt, uiteraard met gebruikmaking van zo reëel mogelijk
ingeschatte cijfers, hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden: zoveel mogelijk fondsen dienen
uiteindelijk naar het goede doel terug te vloeien. Zoals gesteld is het moeten betalen van een
inzamelvergoeding aan gemeenten moeilijk, zo niet onmogelijk om in te schatten en dit kan de
uiteindelijke resultaatontwikkeling danig beïnvloeden. De werkzaamheden m.b.t. innovatie, een
prioriteit voor de komende jaren, zullen binnenkort kostendekkend zijn en spoedig daarna een
positieve bijdrage gaan leveren aan het resultaat van KICI. In het verslagjaar is een belangrijke
mijlpaal gehaald met het gereed komen van de Textiles4Textiles-sorteermachine.
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4. De Organisatie
Het kantoor van KICI is gehuisvest in Den Haag, aan het Colijnplein 20. De gehuurde
etage op de bovenste verdieping van een kantoorpand is op een zo milieubewust
mogelijke wijze ingericht. De organisatie bestond in 2012 uit gemiddeld 21,7 fte’s.
Voor lediging van de containers en transport maakt KICI gebruik van externe
vervoerders. De medewerkers zijn naast Nederlandse, ook van Turkse, Iraakse,
Surinaamse en Chinese afkomst.
De totale bezetting in 2012 telde inclusief de directie en stagiaires 14 mannen en 19 vrouwen.
De medewerkers van KICI zijn over het algemeen goed opgeleid en voor hun taak voldoende
uitgerust en geëquipeerd. Zij worden jaarlijks beoordeeld op hun functioneren; er zijn formele
momenten gepland om het functioneren te beoordelen en waar mogelijk bij te sturen. KICI
is een kleine, handzame en platte organisatie, en de communicatielijnen zijn doorgaans kort.
Beslissingen worden genomen in consensus en met het belang van de organisatie en de
statutaire doelstelling voor ogen. Daar waar nodig worden coaching-trajecten ingezet. Om de
medewerkers beter in staat te stellen in te spelen op de snel veranderende samenleving en de
rol daarbinnen van de charitatieve organisatie, vond in 2012 in samenwerking met de Europese
Commissie en haar fonds voor Sociale Vaardigheden een opleidingscyclus plaats. In deze cyclus
is het volledige team intensief getraind op het vergroten van de individuele sociale vaardigheden
en dan vooral gericht op het intensiveren van de onderlinge samenwerking met verschillende
partners. Deze training leverde opmerkelijke resultaten op waarmee directie en medewerkers
aan de slag zijn gegaan.
Daarnaast stelt KICI haar medewerkers in staat opleidingen te volgen die relevant zijn voor hun
vakgebied. In overleg kunnen seminars en workshops worden bezocht.

Kernwaarden van KICI
-

Idealisme, een betere wereld
Vooruitgang
Eerlijkheid, integriteit, verantwoordelijkheid
Empowering
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4.1 Personeelswisselingen
In 2012 zijn 3 medewerkers uit dienst getreden: de projectmanager Research&Development
van de afdeling Innovatie, een medewerkster van de Financiële administratie en een
secretariaatsmedewerkster. Deze vacatures zijn deels ingevuld. Op de afdeling Financiële
administratie is een administrateur/controller aangetrokken, op de afdeling Secretariaat is een
nieuwe parttime medewerkster aangesteld.
De afdeling Logistiek is uitgebreid met 1 fte. Ook de afdeling Commerciële Zaken is uitgebreid
met 1 fte. Beide posities zijn vacant gekomen door de uitbreiding van werkzaamheden in het
kernproces van KICI. Hiernaast is een extra positie ontstaan op de afdeling Projecten alwaar
1 fte zich nu volledig richt op het aanvragen van fondsen voor de eigen KICI-projecten in Kenia,
alsmede het genereren van subsidie voor goededoelenprojecten en innovatieve projecten.

4.2 Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim over 2012 bedraagt 6,01%. Dit is beduidend hoger dan het Nederlandse
gemiddelde dat in 2012 op 4,5% lag. In 2011 was het ziekteverzuimpercentage bij KICI 2,95%.
In 2012 had KICI te maken met twee langdurig zieke medewerksters die dit percentage omhoog
hebben gestuwd. Uiteraard stelt KICI in overleg met de arbodienst alles in het werk om zieke
medewerkers zo snel mogelijk weer te laten integreren. Beide medewerkers hebben overigens
middels goed overleg de organisatie verlaten.
Als stimulans heeft het bestuur ingesteld dat elke medewerker die een half jaar niet verzuimd
heeft wegens ziekte, één dag extra vakantie krijgt.

4.3 Milieu
Het volledige wagenpark van KICI bestaat uit auto’s met het A- en B-energielabel. Begin 2009
is de bedrijfswagen Honda Civic Hybride aangeschaft. Deze is bestemd voor algemeen gebruik,
en wordt gebruikt om klanten en leveranciers te bezoeken. In 2012 moest een bedrijfswagen
vervangen worden en is een bedrijfsauto voor de coördinator Logistiek aangeschaft.
Met een missie om de wereld rechtvaardiger en duurzamer te maken, kon de algemeen directeur
bij de keuze van zijn auto niet anders dan kiezen voor de nieuwe Toyota Prius. Deze Prius Plug-in
Hybrid heeft een extreem lage uitstoot en rijdt circa 25 kilometer volledig elektrisch, waarna de
zuinige Full Hybrid-modus het overneemt. Hans Markowski kan vanaf nu in zijn duurzame Prius
op weg om mensen binnen de textielindustrie op het duurzame pad te krijgen.
Het gemaakte aantal zakelijke kilometers (ook vliegreizen en openbaar vervoer) wordt bijgehouden,
maar ook worden het energieverbruik, gas en waterverbruik gemeten. Met Trees for All is een
overeenkomst gesloten om de CO2-uitstoot te compenseren. Binnen KICI wordt zowel fietsvervoer
als openbaar vervoer sterk gestimuleerd.
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Voor de inzameling werkt KICI samen met externe vervoerders. Bij één van deze bedrijven,
Van Bemmel Woerden B.V., is in 2012 een Euro 3-wagen vervangen door een Euro 5 EEV-wagen.
De gebruikte toners van printers en kopieerapparaat worden verzameld in een inzamelbox en
aangeboden bij Stichting Aap. Ook is er een aparte inzamelbox te vinden op het secretariaat voor
het inzamelen van kleine elektrische apparaten, batterijen, spaar- en led-lampen. Zodra deze
box vol is wordt deze ingeleverd bij een inzamelpunt. Papier en plastic worden gescheiden van
het restafval.
De maandrapportages voor de gemeenten waar KICI inzamelt worden zoveel mogelijk digitaal
verzonden. Evenals andere correspondentie die niet per se per post verstuurd hoeft te worden.
De acties waarmee KICI vooral bezig is geweest
in 2012 zijn gelieerd aan haar innovatieve
doelstellingen. Zoals de medeondertekening
van Green Deal, een duurzaam initiatief van
de Rijksoverheid en 13 andere ketenpartijen in
de textielinzameling. Partijen stellen zich ten
doel dat aan het einde van 2015 het aandeel
textiel in het restafval met 50% verminderd is
vergeleken met 2011.
Hans Markowski ondertekent de ‘Green Deal’.

In 2012 is het Textiles4Textiles project afgerond. De Textiles4Textiles sorteermachine zal in 2013
na verdere opschaling volledig operationeel zijn.

Op ‘Keep it Clean’ dag ging een KICI-team in de lunchpauze op pad om het parkeerterrein bij het
naburige winkelcentrum op te schonen. Oogst van deze actie was zakken vol sigarettenpeuken
en ander afval.
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In het vierde kwartaal 2012 is een start gemaakt met de opzet voor specifieke textielinzameling en
recycling in Kenia. Een zeer ambitieus project genaamd ‘Africa Collect Textiles’ (ACT!). KICI is van
mening dat de cirkel van inzameling en sorteren in Nederland en export naar Afrika geheel gesloten
dient te worden door inzameling aldaar. Met dit project is KICI absoluut uniek te noemen.

In Village Market, Nairobi, zijn vier textielinzamelcontainers geplaatst.

4.4 ISO-certificering
Begin januari 2011 is KICI gecertificeerd voor de ISO-certificaten 9001:2008 (kwaliteit interne
processen) en ISO 14001 (milieu). Op 10 januari 2012 heeft de succesvolle hercertificering
plaatsgevonden voor ISO certificaat 9001:2008 (kwaliteit interne processen). In 2013 wordt
ISO 14001 (milieu) hergecertificeerd.
Een medewerkster is opgeleid als Kwaliteit- en milieucoördinator. Inmiddels is het gehele
kwaliteitshandboek up-to-date, zijn er milieuprestaties gedefinieerd en heeft het klant
tevredenheidsonderzoek in november 2012 plaatsgevonden. De gemeentelijke organisaties
geven KICI gemiddeld een 8 als eindoordeel met betrekking tot de samenwerking.
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4.5 Bestuur
Vanaf 1-11-2010 wordt het bestuur van KICI gevormd door Hans Markowski; voorzitter
bestuur/algemeen directeur en André Jansen; bestuurslid/ operationeel directeur. Zij zijn
verantwoordelijk voor het in kaart brengen en het uitvoeren van het vastgestelde beleid,
ieder met hun eigen aandachtsgebieden. Het bestuursreglement is het kader waarbinnen
men opereert. Hierin is vastgelegd hoe belangrijke beslissingen worden genomen en wie
verantwoordelijk is voor welk aandachtsgebied. Maandelijks vindt bestuursoverleg plaats waarbij
belangrijke zaken worden geëvalueerd en besproken, besluiten worden genomen en vastgelegd.
Statutair is vastgelegd voor welke te nemen beslissingen vooraf goedkeuring van de Raad van
Toezicht benodigd is. De Raad van Toezicht ontvangt periodiek de notulen en de besluitenlijst van
deze bestuursvergaderingen. Daarnaast zijn er in 2010 in overleg met de Raad van Toezicht door
het bestuur richtlijnen opgesteld met betrekking tot de informatievoorziening richting de Raad van
Toezicht. De Raad van Toezicht en het bestuur kwamen in 2012 zes keer bijeen. Deze vergaderingen
hebben een open en constructief karakter. Buiten deze vergaderingen om vond er een aantal malen
vooroverleg plaats tussen het bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht.
Hans Markowski had in 2012 drie nevenfuncties: bestuurslid
van de branchevereniging Vereniging Herwinning Textiel (VHT)
en lid van de Certificeringscommissie van de VHT. Daarnaast is
hij namens KICI bestuurder van de Textiles4Textiles B.V. André
Jansen vervulde geen nevenfuncties.
Op vrijdag 27 april 2012 is Hans Markowski benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau, in Diligentia te Den Haag tijdens
de traditionele lintjesregen voor Koninginnedag. In zijn lofrede
kwamen Markowski’s grote verdiensten in de inzameling van
gedragen kleding naar voren. Hans Markowski wist stichting KICI
sterk te professionaliseren, waardoor er aanzienlijk meer geld
beschikbaar kwam voor goede doelen.
Hans Markowski werd in 2012 .
koninklijk onderscheiden.
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4.6 Woord van de Voorzitter Raad van Toezicht
KICI heeft een zeer redelijk jaar achter de rug, hoewel de financiële en volume resultaten
door de economische omstandigheden onder druk kwamen te staan. Ondanks de
algemene teruggang in kilo’s ingezamelde textiel en de verhevigde competitie om de
inzamelvergunningen bij de diverse gemeenten heeft KICI het ingezameld volume van het
voorgaande jaar bijna kunnen handhaven. De totale opbrengsten voor het goede doel zijn
uitgekomen op € 1.207.161.
KICI streeft ernaar het aantal inzamelpunten (containers) te vergroten. Door gericht
inzamelen via bijvoorbeeld winkels, bedrijven, scholen en particulieren wordt er getracht
meer in te zamelen. Ook het partnership met het Rode Kruis blijft daar aan bijdragen.
KICI speelt een rol in het ontwikkelen van innovatieve concepten om kleding die niet
meer is geschikt om te herdragen duurzaam te verwerken in andere bruikbare producten.
Daarmee is het mogelijk om met ‘alle textiel in de bak’ (dus ook niet meer herdraagbaar
textiel) met daaraan gekoppeld commerciële innovatie, de herbruikbaarheid van dit
textiel te vergroten. Bijvoorbeeld door er nieuwe producten van te maken, zoals jeans of
werkbladen van tafels.
Daarnaast is KICI mede-investeerder in de ontwikkeling van een machine die sortering
op basis van het vezeltype kan doen. Deze vezels kunnen vervolgens worden hergebruikt
voor ‘nieuw’ textiel.
Transparantie blijft een kernelement van KICI. Er is goed inzicht in de inkomstenstromen
en de daarbij horende commerciële inspanningen. Wat betreft de uitgaven aan goede
doelen wordt op basis van vastgestelde criteria verantwoording afgelegd. KICI en
haar afnemers voldoen aan de EVOA-regels (Europese Verordening Overbrenging
Afvalstoffen). Daarnaast heeft KICI al jaren het CBF-Keur en een goedkeurende verklaring
jaarrekening. In de gehele keten vindt tracking van de goederenstroom plaats.
De Raad van Toezicht realiseert zich dat de marktomstandigheden zodanig zijn veranderd .
dat het prima resultaat van 2012 (en voorgaande jaren) in 2013 moeilijk zal zijn te
overtreffen. Uiteraard past dank voor iedereen die zich heeft ingezet om het resultaat
van KICI mogelijk te maken.
Charles Gevers
Voorzitter Raad van Toezicht KICI
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4.7 Raad van Toezicht KICI
De Raad van Toezicht is als intern toezichthoudend orgaan verantwoordelijk voor en belast met
de volgende taken:
• houden van toezicht op en evaluatie van het beleid van het bestuur en de algemene gang .
van zaken binnen KICI
• functioneren als adviseur en klankbord voor het bestuur
• uitoefenen van het werkgeverschap met betrekking tot de leden van het bestuur
• benoeming en ontslag leden bestuur
• invulling statutaire toezicht- en goedkeuringsrechten strategisch belangrijke besluiten
• regelen van de eigen werkzaamheden
• afleggen van verantwoording over de wijze waarop de Raad van Toezicht invulling geeft .
aan zijn toezichthoudende rol
• verlenen van decharge aan het bestuur
Toezicht en advisering
In 2012 heeft de Raad van Toezicht vier reguliere vergaderingen gehouden waar zij met het
bestuur de algemene gang van zaken en specifieke ontwikkelingen binnen KICI heeft besproken.
Het overleg en de advisering hebben onder meer betrekking gehad op de volgende onderwerpen:
• jaarverslag en jaarrekening 2011
• controleverslag van de extern accountant
• begroting en jaarplan 2013
• trends in de markt
• marktpositie KICI t.o.v. andere partijen over de laatste vijf jaar
• mogelijke deelnemingen
• inzamelcontracten
• strategisch Marketing Communicatie en PR plan
• logistiek
• update status innovaties incl. businessplan
• maatschappelijk verantwoord ondernemen beleid
• meerjarenplan 2014 – 2016
Statutaire goedkeuringsbeslissingen
Alle statutair te nemen goedkeuringsbeslissingen zijn door de Raad van Toezicht genomen, te
weten de jaarstukken en jaarverslag 2011, de begroting en jaarplan 2013 en het meerjarenplan
2014 – 2016.
Overleg met en advisering van het bestuur
Het overleg met het bestuur vond plaats in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De
vergaderingen worden bijgewoond door de leden van het bestuur. Daarnaast vond er frequent
tussentijds overleg plaats tussen de voorzitters van het bestuur en van de Raad van Toezicht.
Op verzoek van het bestuur hebben enkele leden van de Raad het Bestuur op een aantal
specifieke onderwerpen geadviseerd.
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Verder is er een aparte bijeenkomst georganiseerd om te brainstormen over de lange termijn
visie en strategie van KICI. Het overleg tussen de het bestuur en de Raad van Toezicht had een
open en constructief karakter.
Evaluatie van de resultaten
De Raad van Toezicht beoordeelt de resultaten van KICI en haar bestuur als goed.
Financieel zijn de resultaten lager dan begroot, maar vooral door de voortdurende professionele,
commerciële en innovatieve inspanning van de gehele organisatie is het aantal ingezamelde kilo’s
bijna gelijk gebleven. Dit leidt nog steeds tot een substantiële afdracht van gelden voor zorgvuldig
geselecteerde en verantwoorde goede doelen! De doelen voor 2012, financiële resultaten, het
ingezamelde volume, transparantie in de keten en samenwerking met het Rode Kruis, zijn
deels behaald. Voor het hergebruiken van kleding zijn wederom belangrijke stappen gezet, het
commerciële effect blijft nog wel achter bij de verwachting.
De extern accountant heeft op verzoek van de Raad van Toezicht het controleverslag 2011 met
de Raad van Toezicht besproken in het bijzijn van het bestuur. Zaken als control, betalingsverkeer
en fraude zijn de revue gepasseerd en zijn in orde bevonden. Ook het gevoerde beleid m.b.t.
de reserveringen en investeringen is besproken en goedgekeurd. Begin 2012 heeft er een formele
evaluatie van en met het bestuur door de Raad van Toezicht plaatsgevonden. In 2012 vond
een onderlinge evaluatie van de Raad van Toezicht plaats. De resultaten van beide evaluaties
zijn vastgelegd. In juni 2012 is de heer Charles Meivogel afgetreden als lid van de Raad van
Toezicht van KICI. Uiteraard danken wij de heer Meivogel voor zijn jarenlange professionele en
constructieve bijdrage als toezichthouder.
Samenstelling Raad van Toezicht
In 2013 zal actief worden gezocht naar een nieuwe kandidaat, waarbij de voorkeur uitgaat naar
iemand met specifieke branchekennis. Indien nodig zal de bestaande profielschets (daterend uit
2008) worden aangepast. Binnen de RvT is een wervingscommissie aangesteld.
2012 was formeel ook het jaar van het aftreden van de heren C.F.M. Gevers (voorzitter), de heer
J. Tammel (vicevoorzitter) en mevrouw S.A. Hertzberger. Alle drie deze leden echter hebben
aangegeven nog een periode van vier jaar te willen deelnemen, en zijn officieel herbenoemd.
Het bestuur van KICI is hier verheugd over.
Rooster van aftreden van de Raad van Toezicht
Naam

Functie

Benoemd

Herbenoemd Jaar van aftreden Herbenoembaar

C.F.M. Gevers
J. Tammel
S.A. Hertzberger
Ch.P. Meivogel
P. de Vries
C.G.M. Brockhoven

voorzitter
vicevoorzitter
lid RvT
lid RvT
lid RvT
lid RvT

21-4-2008
21-4-2008
21-4-2008
21-4-2008
21-4-2008
2011

2012
2012
2012
2012
2010
2012
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2016
2016
2016
2012 (juni)
2014
2015

2019

Raad van Toezicht per 1-1-2013
De heer drs. ing. C.F.M. Gevers (52), voorzitter
TenneT Holding B.V, Arnhem, corporate procurement
Nevenfuncties
Vicevoorzitter en penningmeester raad van bestuur Borstkanker Vereniging Nederland
Voorzitter Cliëntenraad Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn
De heer J. Tammel (65), vicevoorzitter
Nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht Stichting Zorgbeheer De Zellingen
Voorzitter Raad van Toezicht Wijktheater Rotterdam
Voorzitter Stichting Capelse Sportfederatie
Secretaris Stichting tot Behoud van het Beijerinckgemaal
Mevrouw dr. S.A. Hertzberger (61)
Ahold Europa, Hoofd Kwaliteit en Productduurzaamheid
Nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht van de Nederlandse Raad voor Accreditatie
Raadslid Raad voor Dieraangelegenheden
Voorzitter Raad van Toezicht Fluxus Centrum voor de Kunsten, Zaandam
De heer mr. P. de Vries (52)
Senior Jurist/procesmanager Sight
Nevenfuncties
Lid Gemeentelijke Rekenkamer Capelle a/d IJssel
Bestuurslid Bedrijvenkring Spijksedijk
De heer C.G.M. Brockhoven MBM (51)
Directeur Communicatie Enexis
Nevenfunctie
Bestuurslid stichting Cultural Creatives Nederland
Bezoldiging Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor elke bijgewoonde vergadering.
Het bestuur heeft besloten met ingang van 2012 de vacatiegelden voor de Raad van Toezicht
te verhogen. Dit betekent voor de voorzitter en de vicevoorzitter een vergoeding van € 400
per vergadering; de overige leden ontvangen € 270 per vergadering. In 2012 zijn er in totaal zes
vergaderingen geweest.
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4.8 Organogram KICI per 1-1-2013

Raad van Toezicht (5)

Bestuur
(Algemeen Directeur
Operationeel Directeur)

Secretaris (1)

Financiële
Administratie (1)
Marketing
en PR (1)
Ondersteunende
diensten/
secretariaat (4)

Commerciële
zaken (4)
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Projecten (2)

Logistiek (3)

Innovatie (2)

KICI BELGIUM
bvba SO (1)

4.9 KICI BELGIUM bvba SO
Op 27 juni 2012 vond de officiële oprichting van KICI BELGIUM bvba met sociaal oogmerk plaats.
Hiermede doet KICI haar intrede op de Belgische markt. Stichting KICI is enig aandeelhouder
en heeft mevrouw Anne Dulak aangesteld als zaakvoerder. Ook KICI BELGIUM heeft middels
textielinzameling eveneens als doel het werven van gelden en deze uit te keren aan projecten
met een algemeen sociaal, cultureel en anderszins algemeen maatschappelijk belang.
De Belgische entiteit heeft in het eerste jaar de basis gelegd voor een verdere uitbouw van de
organisatie. De eerste inzamelingen zijn zeker gesteld, er zijn contractuele afspraken gemaakt
met gemeenten, koepels en er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Rode
Kruis Vlaanderen, waarbij in 2013 de eerste uitrol zal plaatsvinden. In 2013 zal er een zorgvuldige
afweging moeten plaatsvinden t.a.v. de vraag of er vanuit een eigen identiteit moet worden
doorgewerkt of dat integratie in een Benelux organisatie gewenst is.

Waar of niet waar?

Per jaar gooit een Nederlander nog
teveel kleding en textiel in de vuilnisbak,
in totaal zo’n 140 miljoen kilo.

Waar

Niet w
aar
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5. Belanghebbenden
In 2012 heeft KICI grote en belangrijke stappen gemaakt op het gebied van
marketing en communicatie. Een groot deel van de activiteiten was gericht op
verhoging van de naamsbekendheid van KICI: als professionele textielinzamelaar,
als donateur aan het goede doel, en als kennispartner op het gebied van innovatie
bij haar belanghebbenden.
Professionele textielinzamelaar
KICI is al sinds 1975 actief als textielinzamelaar. Door de jaren heen heeft de werkwijze zich
steeds verder geprofessionaliseerd. KICI wil de textielinzameling zo makkelijk mogelijk maken
voor gemeenten, maar natuurlijk ook voor KICI zelf. Daarom is er in 2012 ingezet op duidelijke
en heldere communicatie naar gemeenten toe. Een voorbeeld waarin we het voor gemeenten
zo makkelijk mogelijk willen houden is de gemeentelijke webpagina: alle textielcontainers en
belangrijke informatie per gemeente geconcentreerd op één webpagina.
Ook is er voor gekozen de gemeenteambtenaren dit jaar zelf op te zoeken op congressen en
conferenties. Zo was KICI dit jaar aanwezig bij het jubileumcongres van Vereniging Nederlandse
Gemeenten. In 2013 wil KICI de krachtige kenmerken van een professionele textielinzamelaar
nog sterker naar voren laten komen in de te ontwikkelen communicatiemiddelen.
Donateur aan het goede doel
Sinds de oprichting in 1975 heeft KICI al ruim 30 miljoen euro gedoneerd aan het goede doel.
Op de textielcontainers staat aangegeven dat KICI o.a. inzamelt voor haar hoofdbegunstigde,
het Nederlandse Rode Kruis. Naast het Rode Kruis zijn er nog tal van goede doelen waaraan
KICI doneert. Dit zijn vaak kleine eigen projecten in Kenia, maar ook lokale begunstigden van
gemeenten waar wordt ingezameld. KICI heeft hierover helder naar gemeenten gecommuniceerd
door middel van de folder Investeren in een duurzame toekomst.
Via www.kici.nl is in 2012 méér over de gesteunde goede doelen gecommuniceerd dan in
voorgaande jaren. KICI wil deze trend in 2013 voortzetten.
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Kennispartner op gebied van textielinnovatie
KICI is de afgelopen jaren een voorloper geworden op het gebied van textielinnovatie. Intern
beschikt zij over een kenniscentrum waar meerdere ingenieurs constant nieuwe toepassingen
bedenken om textiel te kunnen hergebruiken. Belangrijk is om deze kennis naar buiten toe
te brengen om zo nieuwe samenwerkingsverbanden te kunnen aangaan op het gebied van
innovatie. In diverse communicatiemiddelen, zoals de folder en het kennisboekje Innovatie,
heeft KICI kort uiteengezet waar KICI voor staat en wat men aan KICI heeft. In 2012 zijn
verschillende publicaties verschenen waarin KICI als kennispartner op het gebied van innovatie
naar voren kwam. In 2013 wil KICI op dezelfde weg doorgaan.
Naast het vergroten van de naamsbekendheid is het ook een doel geweest mensen te
informeren over de mogelijkheden van textiel inzamelen. Van oudsher denkt men dat alleen
herdraagbare kleding in de container gedoneerd mag worden. Nu KICI nieuwe producten kan
vervaardigen van textiel is het zo dat ‘al het textiel in de KICI-container mag worden gedoneerd’,
dus ook een kapotte broek, een T-shirt met een vlek of jas met een scheur. Dit vraagt een
vertaalslag in het gedrag van alle kledingdonateurs. De marketing- en communicatie-activiteiten
van KICI in 2012 zijn erop gericht mensen te wijzen op deze nieuwe ontwikkeling.
Verandering in gedrag is een
lastig te realiseren doel, slechts
te verwezenlijken door dezelfde
boodschap constant te herhalen .
onder alle doelgroepen. In 2012
heeft KICI betreffende boodschap
consistent opgenomen in al haar
communicatie-uitingen. Daar dit .
doel nog lang niet is gerealiseerd, .
zal KICI hiermee doorgaan in 2013.
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5.1 Activiteiten KICI in 2012
ReDENIM Fashionshow
Doelgroep: gemeenten, partners in de keten, consumenten
In samenwerking met Enviu en CREM heeft KICI de ReDENIM-competitie opgezet. Hierin
vragen de initiatiefnemers aandacht voor het gebruik van gerecyclede stoffen en willen de
inzameling van afgedankt textiel stimuleren. In de ReDENIM-competitie streden vier groepen
studenten van de Willem de Kooning Academie en Hogeschool Saxion, Enschede, om de
beste designkleding gemaakt van denimstof. De eindproducten van de vier groepen werden
gepresenteerd via een modeshow in het centrum van Rotterdam.

Kledingruilbeurs op festival Werfpop
Doelgroep: consumenten
Werfpop is een jaarlijks terugkerend festival
in Leiden met ongeveer 25.000 bezoekers.
Op het festival treden diverse bands op zoals
‘Kraantje Pappie’ en ‘De Staat’. Onderdeel van
het festival is de informatiemarkt. Hier was KICI
aanwezig om festivalbezoekers te informeren
over de mogelijkheden voor afgedragen kleding;
bezoekers konden afgedragen kleding omruilen
voor een ander kledingstuk.
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Kledingruilbeurs op ministerie
Doelgroep: Gemeenten en consumenten
De Vergroening organiseerde in het kader
van de Dag van Duurzaamheid een duurzame
informatiemarkt bij het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. KICI was hier
samen met Repair Café de grootste attractie.
Ministeriële medewerkers konden hier kleding
die zij niet meer dragen bij de KICI-stand ruilen
voor een ander kledingstuk.
Vakbeurs Milieu
Doelgroep: gemeenten, partners in de keten
KICI was voor de tweede keer aanwezig op de Vakbeurs Milieu in de Brabanthallen, Den Bosch.
Dit jaar presenteerde KICI haar nieuwste innovaties op het gebied van textielrecycling. Zo waren
te zien: twee gerecyclede stoelen, een straatnaambord, en kleding van G-Star, gemaakt van de
vezels van ingezameld textiel.
VNG-congres
Doelgroep: gemeenten
In 2012 werd de jubileumeditie van het congres van de VNG (Vereniging Nederlandse
Gemeenten) gehouden op het Malieveld in Den Haag. KICI was hier aanwezig om
beleidsmedewerkers en wethouders te informeren over de mogelijkheden op het gebied van
textiel inzamelen, doneren en innoveren. Met als speciaal aandachtspunt het innovatiegedeelte
waar producten werden getoond die volledig zijn vervaardigd van textiel dat anders in de
verbrandingsoven zou zijn beland.
Fashion2
Onder het motto ‘Fashion2, Geef kleding een tweede leven’
starte op 7 mei 2012 het eerste grote Fashion2-initiatief, de
Nationale Kledinginzamelmaand. Tijdens deze campagnemaand
organiseerden de Fashion2-partners, uit de hele textielketen, acties
om aandacht te vragen voor hergebruik en recycling van kleding en
textiel. Op Leiden Centraal Station werd een wel heel bijzondere
‘kledingwinkel’ ingericht. Gebruikt textiel van goede kwaliteit én
kleding van BN’ers. Mensen mochten pakken wat ze wilden (van
schoenen tot een jurkje), mits ze hun eigen gebruikte kleding
vervolgens terug in de rekken zetten of hingen. BN’ers gaven
kledingadvies en hielpen de passanten, die ook gebruik konden
maken van mobiele pashokjes en grote spiegels. KICI, partner in
Fashion2, leverde onder meer kleding van Diederik Samson aan.
Bibi Breijman en Lydia Hampel .
op zoek naar iets ‘passends’.
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5.2 Communicatiemiddelen
Folder Nieuwe producten van oude kleding
Doelgroep: alle
KICI.heeft.de.afgelopen.jaren.veel.bereikt.op.het.gebied.van.textielrecycling..Door.intern.
onderzoek.te.verrichten.naar.toepassingen.van.gebruikt.textiel.in.producten.die.meer.waard.zijn.
dan.de.huidige.poetslappen,.heeft.KICI.in.2012.grote.stappen.voorwaarts.kunnen.zetten..Als.
resultaat.van.het.onderzoek.zijn.in.2012.diverse.prototypen.gerealiseerd.van.producten.gemaakt.
van.textielvezels.
Folder Investeer in een duurzame toekomst
Doelgroep: gemeenten, partners in de keten
KICI.geeft.jaarlijks.ruim.een.miljoen.euro.aan.het.goede.doel..Om.inzicht.te.geven.in.welke.
goede.doelen.KICI.steunt.en.wat.de.donatiemogelijkheden.zijn.voor.inzamelende.partijen,.heeft.
KICI.een.folder.gemaakt..Hierin.worden.alle.mogelijke.opties.van.schenken.aan.goede.doelen.
uitgelegd.
Kennisboekje innovatie
Doelgroep: gemeenten
Als.derde.uitgave.in.de.serie.‘Wat.u.moet.
weten…’.is.dit.keer.voor.het.thema.innovatie.
gekozen..Sinds.enkele.jaren.heeft.KICI.intern.
een.actief.kenniscentrum.waar.diverse.
ingenieurs.nieuwe.toepassingen.voor.nietherdraagbaar.textiel.ontwikkelen..KICI.
heeft.de.resultaten.van.jarenlang.onderzoek.
gebundeld.in.het.nieuwste.kennisboekje.
Reizende tentoonstelling
Doelgroep: burgers
De.reizende.tentoonstelling.van.KICI.geeft.antwoord.op.de.vraag.waarom.textiel.in.de.
textielcontainer.thuis.hoort.in.plaats.van.in.de.restafvalbak..Belangrijke.redenen.om.textiel.
gescheiden.in.te.zamelen.worden.duidelijk.gemaakt.via.diverse.items.in.de.tentoonstelling..
De.tentoonstelling.is.geschikt.om.tijdelijk.te.plaatsen.bij.gemeenten.en.organisaties.
Gemeentelijke webpagina
Doelgroep: gemeenten
Een.van.de.kenmerkende.punten.van.KICI.is.de.hoge.service.die.KICI.gemeenten.biedt..Om.
deze.nog.verder.te.vergroten.heeft.KICI.voor.diverse.gemeenten.een.gemeentelijke.webpagina.
ingericht.op.de.KICI-website..Hierop.staat.alle.relevante.informatie.voor.gemeenten.en.
textielinzameling.opgesomd,.inclusief.een.kaart.met.daarop.alle.containers.per.gemeente..
Gemeenten.kunnen.deze.link.eenvoudig.opnemen.op.hun.sites.
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Social media
Doelgroep: gemeenten, partners in de keten, consumenten, goede doelen en fondsenverstrekkers
In 2012 heeft KICI haar eigen online community vorm kunnen geven op diverse social media,
zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Door rechtstreeks te communiceren met leden van de
online community creëer je ambassadeurs die zich positief uit zullen laten over KICI binnen hun
eigen netwerk. Het resultaat hiervan is dat de naamsbekendheid van KICI toe zal nemen. In 2012
heeft de nadruk gelegen op de creatie van de online community. In 2013 zal de focus liggen op
het inhoudelijk uitbreiden hiervan.
Nieuwsbrief
Doelgroep: alle
Via de maandelijkse digitale nieuwsbrief betrok KICI haar relaties actief bij haar activiteiten en
creëert zo een netwerk van ambassadeurs.
Adverteren
Doelgroep: gemeenten
In 2012 introduceerde KICI voor de te plaatsen advertenties een nieuwe uitstraling en
boodschap. Via de advertenties wil KICI lezers attenderen op de diverse USP’s van KICI op het
gebied van innovatie of services aan gemeenten.

5.3 Public Relations
Vanwege het bescheiden PR-budget lag de nadruk in 2012 opnieuw op de zogenaamde free
publicity, ofwel op publiciteit in de media waarvoor KICI niet hoeft te betalen.
Free publicity
Doelgroep: alle
In 2012 werd sterk ingezet op free publicity. Bijgevolg is KICI met grote regelmaat genoemd in
artikelen in de lokale en landelijke pers. Aanleiding voor media-aandacht was onder meer de
actuele discussie over gemeenten die geld willen ontvangen in ruil voor het mogen inzamelen
van textiel. KICI wist haar standpunt over charitatief inzamelen helder te verwoorden, op radio
en tv, en in diverse landelijke (dag)bladen.
• KICI beschikt via haar communicatiebureau over een freelance persattaché die mee helpt bij
het beschikbaar stellen van kopij ten behoeve van publicatie in de lokale media.
• Via de sociale media legde KICI een sterke link naar al haar activiteiten, speelt in op de
actualiteit en haakt aan bij trending topics.
• Bij activiteiten van derden in het verlengde liggend van KICI-activiteit, tracht KICI aanwezig
te zijn met een beursstand of andere presentatievorm, en plaatst waar mogelijk extra
containers.
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KICI informeert burgers via de gemeentelijke informatiegidsen (een pagina met actuele
informatie) en via het huis-aan-huiskrantje (vermelding resultaten huis-aan-huisinzamelingen,
plus dankwoord). Voorts informeert KICI de burger via website, e-mail of telefoon over zaken als
wáár de dichtstbijzijnde textielcontainer staat en wat er precies gebeurt met donaties.
KICI rapporteert gemeenten maandelijks over de inzamelresultaten, en onderhoudt contact
met beleidsmedewerkers over actuele zaken. Drie KICI-accountmanagers bezoeken de
verantwoordelijke gemeentelijke medewerkers (soms ook de wethouders) op regelmatige basis.
De directie heeft regelmatig contact met de samenwerkingspartners, minimaal eens per zes
maanden, veelal frequenter. De KICI-strategie bij het leggen van contacten met potentiële
samenwerkingspartners is erop gericht zo hoog mogelijk in de organisatie te beginnen en vanuit
dat punt een zo uitgebreid mogelijk netwerk te realiseren, met zo veel mogelijk relevante
medewerkers.
De afdeling Logistiek onderhoudt dagelijks contact met partijen als afnemers en vervoerders.
Bij KICI zijn geen vrijwilligers werkzaam omdat aard en omvang van het werk de grens van
vrijwilligheid overschrijdt.
De klanttevredenheidsprocedure is ingebed in ISO 9001-2008, waardoor optimaal resultaat is
verzekerd. Jaarlijks wordt door KICI onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de leveranciers
van diensten en de afnemers van producten en diensten van KICI.
Uit steekproeven onder bezoekers aan de KICI-stand op de beurs Recycling 2011 blijkt dat de
aanwezigheid van KICI op prijs werd gesteld gezien de charmante charitatieve doelstellingen,
maar bezoekers waren vooral gericht op hardware en technische apparatuur voor inzameling en
verwerking van materialen ánders dan textiel. In 2012 nam KICI niet opnieuw deel.
In 2012 stond KICI voorlopig voor het laatst op de beurs ‘Milieu 2012’. De KICI-stand werd druk
bezocht, de kwalitatieve afspraken kwamen vooral tot stand via de KICI-medewerkers. Gebleken
is dat KICI beter tot haar recht komt bij een minder specifiek vaktechnische beurs.
Alle activiteiten in 2012 hebben substantieel bijgedragen aan een grotere naamsbekendheid van
KICI.  De website was dan ook zeer druk bezocht.
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6. Inzamelen
In 2012 bleef het aantal ingezamelde kilo’s op vrijwel hetzelfde niveau als
2011: 10,6 miljoen kilo (t.o.v. 10,8 miljoen kilo in 2011). Dit is een lagere
hoeveelheid dan aanvankelijk voor 2012 begroot (13,5 miljoen kilo), maar gezien
de moeilijke marktomstandigheden niettemin bevredigend. De verkoop van
nieuwe kleding in winkels is immers drastisch gedaald. Steeds meer retailers
sluiten noodgedwongen de deuren vanwege een extreem terugvallende omzet.
Het hoofd boven water houden met een afnamepercentage van verkoop van
bijna 10% (volgens CBS) is bijna onmogelijk. Deze trend heeft direct maar vooral
ook vertraagd invloed op de inzamelresultaten: er is minder textiel te doneren.
Ook het stimuleren van mensen tot het weggooien van overtollig textiel in de
textielcontainer i.p.v. in de afvalbak is lastiger in economisch mindere tijden.
Om voornoemde redenen is KICI trots op het in 2012 uiteindelijk gerealiseerde
inzamelresultaat.

De aantrekkingskracht van Rode Kruis-stickers op containers en de innovatieve inspanningen
waardoor KICI thans in staat is niet-herdraagbaar textiel te verwerken, hebben een expliciet
positief effect op het inzamelresultaat.
Gespecialiseerde aanpak
Het gescheiden inzamelen van afval, waaronder textiel, in gemeenten van uiteenlopende
grootte, bevolkingsaantal- en dichtheid, vereist een gespecialiseerde aanpak. Hoge
scheidingspercentages in gemeenten met stedelijkheidsklasse 1 is een lastige opgave. In
Amsterdam als Rotterdam, de steden waar KICI de grootste hoeveelheden inzamelt, blijkt die
gespecialiseerde aanpak niet zonder resultaat; scheidingspercentages zijn gemiddeld hoger
in gebieden waar KICI de inzameling goed organiseert. In 2012 zamelde KICI in Amsterdam
(bepaalde delen van de stad) één miljoen kilo in. Het totaal in Rotterdam (bepaalde delen van
de stad) was een half miljoen.
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Realiseren LAP²-doelstelling
In samenwerking met stichting KICI hebben diverse gemeenten de hoge LAP²-doelstelling
van zeven kilo gescheiden textiel per jaar per inwoner behaald. Onder de grote charitatieve
inzamelaars is KICI de enige die in meerdere gemeenten meer dan zeven kilo ingezameld textiel
per inwoner realiseert. Hoe hoger het aandeel gescheiden ingezameld textiel, hoe minder
textiel via de restfractie haar weg vindt naar de afvalverbrandingsinstallatie. Textiel verbranden
bij het restafval heeft grote gevolgen voor het milieu: de CO2-uitstoot van textiel heeft een
factor 5 ten opzichte van overige fracties. Slechts een kleine optimalisatie in het gescheiden
inzamelresultaat heeft al groot effect. Het is dan ook positief dat steeds meer gemeenten de
textielfractie beleidsmatig tegen het licht houden. Juist in deze kleine fractie is veel (milieu)
winst te behalen.
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Grafiek 2 Top 10 van KICI-gemeenten met het best behaalde inzamelresultaat in 2012.

Ook voor lakens, dekens en gescheurde of bevlekte shirts is
de textielcontainer de juiste plek
Vanaf juli 2012 is alle textiel welkom in de KICI-textielcontainers.
Dankzij de ingebruikname van de automatische sorteermachine
kunnen zuivere mono fracties worden gesorteerd waarvan òf .
nieuwe kleding òf nieuwe producten gemaakt kunnen worden. .
Deze verandering in beleid kondigt KICI aan met opvallende gele
stickers op de containers. De opbrengst van het textiel gaat
onveranderd naar goede doelen.
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Gesloten kringloop
Om gedragen kleding te recyclen tot nieuwe kleding zijn grote hoeveelheden stof van eenzelfde
materiaal nodig. Deze mono fracties worden na het zogenaamde effilocheren (het uiteenrafelen
tot vezelniveau) opnieuw gesponnen. Gedragen kleding sorteren naar samenstelling en/of kleur
gebeurde tot voor kort altijd handmatig. Door de hoge loonkosten in Europa kon gedragen textiel
maar moeilijk concurreren met nieuwe grondstoffen uit Azië of Afrika. Om de kledingbranche
in Nederland te verduurzamen, werd door KICI, samen met de partners in het consortium en
met Europese subsidie, de Textiles4Textiles-machine ontwikkeld die op hoge snelheid enorme
volumes verwerkt tot de benodigde zuivere fracties voor hergebruik.

De T4T-sorteermachine, kan op hoge snelheid grote volumes verwerken tot zuivere fracties.

Herdraagbaar
Wereldwijd hebben één miljard mensen een inkomen van twee dollar per dag of minder.
Gedragen kleding op lokale markten is vaak hun enige toegang tot kwalitatief goede kleding.
Het verschepen van gedragen kleding is om die reden te verkiezen boven recycling. Waar dat
niet tot de mogelijkheden behoort, is recyclen de beste optie om grondstoffen te behouden en
de hoeveelheid te verbranden textiel te verminderen. Elk jaar gooien Nederlanders 140 miljoen
kilo textiel bij het restafval. KICI wil dit aandeel textiel graag uít het restafval en ín de
kledingcontainers hebben. Daarom neemt KICI ook actief deel aan de reeds eerder genoemde
Green Deal.
Doneren aan goede doelen
Een deel van de ingezamelde kleding is van dusdanig goede kwaliteit dat consumenten in
bijvoorbeeld Oost-Europa en Afrika ervoor willen betalen. De opbrengsten uit de verkoop van
kleding schenkt KICI aan goede doelen in binnen- en buitenland. Projecten die bijdragen aan
een rechtvaardiger en duurzamere wereld komen in aanmerking voor donaties van de stichting.
Textiel doneren aan KICI betekent altijd winst voor mens en milieu. Alleen vloerbedekking hoort
bij het grofvuil. Al het andere textiel en schoeisel zijn welkom in de KICI-containers.
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6.1 Huis-aan-huisinzameling
Al het textiel uit de afvalbak
De.combinatie.van.voldoende.huis-aan-huisinzamelingen.en.het.creëren.van.mogelijkheden.
voor.de.burger.om.de.kleding.ook.daadwerkelijk.in.de.textielcontainer.te.kunnen.stoppen,.blijft.
noodzakelijk.in.de.strijd.om.ál.het.textiel.uit.de.restafvalbak.te.krijgen..Willen.gemeenten.aan.
de.LAP²-doelstelling.voldoen.en.minimaal.zeven.kilo.textiel.per.inwoner.gescheiden.inzamelen,.
dan.dient.iedereen.in.de.gelegenheid.gesteld.te.worden.zijn.textiel.gescheiden.aan.te.bieden,.
ook.inwoners.die.niet.in.staat.zijn.op.eigen.gelegenheid.bij.de.container.te.komen.
Toename interesse gemeenten
Ook.over.het.jaar.2012.heeft.KICI.haar.totale.hoeveelheid.ingezamelde.huis-aan-huis.kilo’s.weer.
weten.te.verhogen..Gemeenten.kiezen.voor.expertise.en.ervaring;.via.de.inzameling.van.KICI,.
een.betrouwbare.partner,.zijn.zij.verzekerd.van.probleemloze.inzameling.en.heldere.en.tijdige.
rapportage..Om.die.redenen.kiezen.steeds.meer.gemeenten.voor.KICI.als.textielinzamelaar.
Mensen in hun kracht zetten
In.economische.tijden.waarin.niet.alles.meer.zo.vanzelfsprekend.is,.hebben.steeds.meer.mensen.
een.zetje.in.de.rug.nodig..KICI.werkt.al.jaren.met.mensen.met.‘een.afstand.tot.de.arbeidsmarkt’,.
ook.bij.het.huis-aan-huisinzamelen.van.textiel..KICI.begeleidt.hen.bij.het.verspreiden.van.de.
zakken.en.de.textielinzameling,.met.als.uiteindelijk.doel.doorstroming.naar.een.vaste.werkplek.
Het.doneren.van.textiel.aan.KICI.draagt.direct.bij.aan.het.creëren.van.een.duurzamere.wereld..
KICI.streeft.er.ook.bij.de.huis-aan-huisinzameling.naar.haar.activiteiten.met.een.zo.gering.
mogelijke.ecologische.footprint.te.laten.plaatsvinden.
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Opbrengst inzamelactie voor SOS Kinderdorpen
In september 2012 kon men zijn oude schoenen inleveren bij de Schoenenreus
tegen korting op de aankoop van een nieuw paar. De opbrengst van deze actie, een
samenwerking van KICI en Schoenenreus, was bestemd voor SOS Kinderdorpen. Massaal
is gehoor gegeven aan deze oproep. In november namen Monique Smit en Nina Jongerius
een cheque van maar liefst € 8.000 in ontvangst. Dit geld wordt aangewend om bij te
dragen aan het realiseren van een veilig thuis en een goede opvoeding van kinderen
wereldwijd in hun eigen omgeving.
KICI heeft de gedoneerde schoenen ingezameld
bij alle filialen van Schoenenreus. Ook deze
schoenen krijgen uiteindelijk een tweede leven,
gerecycled tot nieuw product.

V.l.n.r.: André Jansen (KICI), Monique Smit,
Nina Jongerius (SOS Kinderdorpen).

Aanbestedingen
In 2012 was er veel discussie over de vraag of gemeenten een vergoeding mogen vragen aan
(charitatieve) textielinzamelaars voor het recht op inzameling. De omstandigheden in de markt
zijn verhard.
Doordat gemeenten hoge vergoedingen vragen, moeten charitatieve organisaties tegen elkaar
opbieden bij aanbestedingen met bijgevolg uiteindelijk een minimaal resterende opbrengst voor
het goede doel. Bovendien is KICI van mening dat de regelgeving met betrekking tot verwerking
van ingezameld textiel, met name de EVOA, regelmatig wordt overtreden.
Niet ten koste van alles?
Ingezameld textiel dient in Nederland te worden ‘fijngesorteerd’ door een gecertificeerd
sorteerbedrijf, alvorens de diverse hieruit voortkomende fracties mogen worden geëxporteerd.
Wij moeten ook zelf verantwoordelijkheid nemen voor onze consumptie, dat wil zeggen het niet
meer draagbare textiel moet in Nederland uitgesorteerd worden. Alleen dan kan dit groeiende
aandeel ondersoorten daadwerkelijk als grondstof dienen voor nuttige toepassingen.
KICI vindt het aanvaardbaar dat gemeenten een vergoeding krijgen voor door hen gemaakte
kosten (bijvoorbeeld huurpenningen voor gebruik ondergrondse containers). Daarentegen acht
KICI het onbegrijpelijk dat gemeenten gunnen op basis van de hoogst geboden vergoeding,
waardoor ongesorteerde verkoop buiten Nederland wordt gestimuleerd. Doordat in het
buitenland (door lagere loon- en milieukosten) een hogere verkoopprijs voor ongesorteerd textiel
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kan worden geboden zijn textielinzamelaars die hier gebruik van maken in staat in Nederland
hogere prijzen te betalen aan de gemeenten. KICI is in geen geval van zins de verwerking
van haar textiel aan te passen. Gemeenten die KICI hebben aangewezen als inzamelaar zijn
verzekerd van de verwerking ervan binnen Nederland, geheel conform de EVOA-regels.
Vooruitgang
Via kennisdeling en voorlichting wil KICI aantonen dat méér winst te behalen is dan de door
gemeenten verlangde vergoeding aan de voordeur. Gemeenten en KICI hebben een gezamenlijke
doel: al het textiel gescheiden inzamelen en buiten de afvalbak houden. Tachtig procent van
de mensen die de moeite nemen textiel gescheiden in te zamelen, doet dit met het oog op
het goede doel. Her te gebruiken kleding moet naar landen met behoefte aan textiel in een
goedkoper segment. Niet-herdraagbare kleding moet worden gerecycled, bij voorkeur tot
grondstof voor nieuw textiel. Bij uitstek de kans voor gemeenten om charitatieve organisaties
die dit soort revolutionaire ontwikkelingen mogelijk maken, middels de gunning van de
inzameling in haar gemeente, te steunen.
Begin 2013 heeft ook staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu een signaal afgegeven:
‘gemeenten mogen kledinginzamelaars best een rekening sturen om de kosten die op dit terrein
door de gemeenten gemaakt zijn, vergoed te krijgen. Maar om hieruit ook andere kosten te
vereffenen, gaat echt te ver.’
KICI heeft er vertrouwen in dat gemeenten de mening van onze staatssecretaris ter harte
nemen en charitatieve inzamelaars niet dwingen voor de nieuwe inkomsten in tijden van
bezuinigingen te zorgen. Dit is immers niet waar alle inwoners hun textiel voor doneren. Na
deze heldere uitspraak van Wilma Mansveld en de roep van enkele partijen in de Tweede
Kamer om aandacht voor deze kwestie, gaat KICI uit van meer positieve pressie en voorlichting
van onze staatssecretaris aan de gemeenten. Op naar een charitatief en innovatief 2013 met
inachtneming van de EVOA-regels.
Veranderende samenleving, alternatieve inzamelkanalen
De samenleving verandert momenteel zo snel dat je gevoeglijk kunt spreken van een tijd van
systeemverandering. Wil er in de toekomst nog een rol zijn voor de charitas, dan zal hij moeten
mee veranderen, en nóg nauwer moeten samenwerken met goede doelen en andere marktpartijen.
KICI onderhoudt maandelijks intensief contact met haar hoofdbegunstigde, het Nederlandse
Rode Kruis. Medewerkers van beide organisatie houden zich gezamenlijk bezig met activiteiten
om het inzamelvolume te vergoten en op die manier de inkomsten te verhogen.
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Ook in twee pop-up shops werden in 2012 gebruikte jeans ingezameld.
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Tweede belangrijke partner van KICI is het Fonds Gehandicaptensport, waarvoor KICI diverse
activiteiten ontwikkelde om de samenwerking te intensiveren, het merk nadrukkelijker
onder de aandacht te brengen en een hoger inzamelvolume te realiseren. KICI verzorgt de
inzameling van textiel ten behoeve van het Fonds Gehandicaptensport, en plaatste in 2012
in dat kader circa 220 inzamelcontainers bij sportverenigingen door heel Nederland. Samen
met het Fonds Gehandicaptensport is een marketing- en reclamecampagne opgezet en
zijn strategieën ontwikkeld. Ook in 2012 nam KICI weer deel aan het Nationaal Gala voor
de Gehandicaptensport (dit jaar in het teken van de ‘Kracht van Oranje’) ter onderhoud en
uitbreiding van het relatienetwerk.
De burger, blijkt echter ook open te staan voor alternatieve inzamelvormen. KICI test deze
momenteel, in samenwerking met internationale partners als I:Collect. Deze Zwitserse
organisatie ontwikkelde een uniek concept met een ‘retourprogramma’ in winkels: bij afgifte
van een voucher krijgt de consument korting op de aanschafprijs van nieuwe kleding. Bij deze
nieuwe vorm van inzameling krijgt de consument een vergoeding voor de gedoneerde kleding.
KICI heeft een langjarige samenwerkingsovereenkomst voor ogen, als exclusief agent voor dit
systeem binnen de Benelux.
De burger c.q. consument vraagt van de charitas een expliciete waarborg van efficiency en
effectiviteit. Mede om die reden heeft KICI in 2012 haar goededoelenbeleid nader aangescherpt.

6.2 Containers
Ontwikkelingen in het KICI-containerpark
In 2012 richtte KICI zich op verbetering van bestaande textielinzamelcontainers en het
ontwikkelen van nieuwe, zowel boven- als ondergronds:
• Ondergrondse containers:
In 2012 verleende KICI aan containerfabrikant Bammens haar KICI Keur, naar aanleiding van
de ontwikkeling van hun nieuwe ondergrondse kledingcontainer,
waarin ook bij nat weer textiel kurkdroog blijft (kwalitatieve
verbetering te gebruiken textiel).
Ook andere fabrikanten ontwikkelen ondergrondse containers en doen
in 2013 op eigen verzoek mee aan de testen voor het KICI Keur.
• Bovengrondse containers
In 2012 ontwikkelde KICI in samenwerking met de containerfabrikant Bauer een nieuwe
textielcontainer, ontworpen volgens een nieuw principe. De container is modulair en kan
dus op locatie worden afgemonteerd, waardoor het mogelijk is een grotere hoeveelheid
containers gelijktijdig te transporteren dan voorheen. Dankzij het modulaire karakter kan de
container eenvoudig aan specifieke wensen worden aangepast. Als experiment heeft KICI
anti-aanplakpanelen laten ontwikkelen en op de betreffende container laten plaatsen. .
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Panelen met een speciaal ontworpen oppervlaktestructuur die het aanbrengen van posters
moet ontmoedigen, met bijgevolg lagere reinigingskosten en een visueel aantrekkelijkere
container. Alle eerdere door KICI aangebrachte verbeteringen aan containers zijn uiteraard
ook op dit type container toegepast. Betreffende toepassingen garanderen een minimaal
fraudepercentage en behouden van de kwaliteit van de kleding dankzij waterwering.

Nieuwste KICI-container voorzien van anti-

De ernstige gevolgen van illegale import van zwaar

aanplakpanelen.

vuurwerk op KICI-containers.

Vandalisme Oud en Nieuw 2011-2012
KICI werkte wederom uitstekend samen met gemeenten tijdens de vuurwerk periode. Door
afsluiting van containers in de week tussen Kerst en Oud en Nieuw, is het aantal geruïneerde
containers opnieuw gedaald. Kwamen er rond Oud en Nieuw 2010-2011 nog twaalf meldingen
van uitgebrande containers, in 2011-2012 waren dit er zeven. Zeker opmerkelijk, omdat het
aantal in gebruik zijnde containers in 2012 ten opzichte van 2011 met bijna 20% is gestegen.

Wist u dat…?

50% van de ingezamelde kleding herdraagbaar is
en 50% tot waardevolle grondstof gerecycled wordt.
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Diefstal
Steeds vaker wordt KICI geconfronteerd met diefstal van gedoneerd textiel. Het bekende
‘hengelen’ uit KICI-containers is sinds enkele jaren actueel. De ‘doorontwikkeling’ van vooral
bovengrondse containers om diefstal tegen te gaan gaat voort, maar ook individuen met kwade
bedoelingen blijken zich kunstig door te ontwikkelen. Regelmatig worden zelf gefabriceerde
werktuigen om kleding uit de bak te vissen, aangetroffen naast de container. In 2012 steeg het
door KICI ingezamelde huis-aan-huisvolume weliswaar met 25%, maar deze inzamelmethode
blijkt bijzonder diefstalgevoelig. Vooral in grote steden is ontvreemding van voor KICI bestemd
textiel schering en inslag. Onverlaten rijden voor de KICI-voertuigen uit om de gereedstaande
zakken snel in hun eigen auto te laden. De toenemende waarde van tweedehands textiel zet
veelvuldig aan tot diefstal. Naar schatting gaat door deze praktijken op jaarbasis een volume van
100-150 ton verloren. Handhaving op dergelijke praktijken heeft voor politie en handhavers van
gemeenten helaas slechts zelden prioriteit.
Klachten/Volmeldingen
Tot en met december 2012 zijn er in totaal 429 meldingen bij de afdeling Logistiek binnengekomen.
In vergelijking met 2011 zijn dat er 44 meer (toen 385).
De belangrijkste redenen die hier aan ten grondslag liggen zijn o.a.
• Een piek in volmeldingen in de maand maart, omdat één van de chauffeurs van een
vervoerder wegens ziekte plotseling wegviel. Dit leverde een tijdelijke (korte) vertraging op
in de dienstverlening. Daarnaast waren er in deze maand veel wisselingen van containers,
waardoor er een aantal weken routes verlegd moesten worden.
• In de maand mei was er ook een kleine verhoging van het aantal meldingen te zien. .
Oorzaak hiervan waren de diverse vrije dagen en het slechte voorjaarsweer.
• In september was een stijging van meldingen te zien. Twee van onze vervoerders hadden te
maken met wisselingen van containers. Tevens werd eind september een nieuwe kraanwagen
in gebruik genomen. Dit leidde ca. 2 weken lang tot andere route indelingen.
KICI is ook voor het melden van klachten goed bereikbaar, via het gratis 0800 nummer en het
telefoonnummer van kantoor waarop het antwoordapparaat is aangesloten als men buiten
kantooruren belt. Verder via het klachtenformulier op www.kici.nl en info@kici.nl.
Op www.kici.nl onder het kopje ‘Vragen, meldingen en klachten’ is de Klachtenprocedure te
downloaden.
Vanzelfsprekend werkt KICI aan een continue verbetering van het afhandelen van klachten.
Begunstigden
In 2012 zijn er geen klachtmeldingen geweest.
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7. Fondsenwerving
Financiële donaties
Tot 2012 waren de fondsen van stichting

volledig afkomstig uit de

kledinginzameling. Nu gemeenten steeds vaker een financiële vergoeding vragen
voor het mogen inzamelen van textiel komt de marge, en dus de steun aan goede
doelen, onder druk te staan. Om die reden werft KICI sinds medio 2012 ook
financiële donaties voor haar eigen projecten in Kenia.
Strategie
KICI bracht de verschillende doelgroepen in kaart en ontwikkelde een fondsenwervingstrategie.
Volgens marktonderzoek, is op dit moment, slechts 1 op de 10 Nederlanders bekend met KICI.
De strategie richt zich daarom voornamelijk op major donors (particulieren en bedrijven) uit
het KICI-netwerk, op vermogensfondsen en subsidies. KICI beoogt een sterke basis te creëren
en vervolgens uit te bouwen. Gelijktijdig werkte de afdeling Marketing en Communicatie aan
verbetering van de naamsbekendheid. In 2013 zal de fondsenwerving daarvan kunnen profiteren.

Doelgroep

Korte termijn
(juni-december 2012)

Middellange termijn
(2013)

Lange termijn
(2014-2016)

Bedrijven

Overnemen overstock .
en andere goederen

Co-creatie

Relaties uitbouwen

Fondsen

Subsidies aanvragen

Samenwerken en .
subsidies aanvragen

Samenwerken en .
subsidies aanvragen

Gemeenten

Projecten aanbieden

Meer social .
return-projecten

Relaties behouden & .
via maatwerk uitbreiden

Burgers

Naamsbekendheid
vergroten

Grote donoren binden
(‘vrienden van KICI’)

Evenementen organiseren
ter uitbreiding aantal
donateurs en vergroting
naamsbekendheid

Ei g e n
krach t
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7.1 Doelstelling van KICI’s eigen projecten in Kenia
Vanwege de huidige ontwikkelingen in
de markt, verwacht KICI dat er steeds
minder geld beschikbaar zal zijn om uit te
keren aan eigen projecten en andere goede
doelen. Om die reden helpt KICI haar lokale
partner in Nairobi, Dove International, om
zo snel mogelijk te verzelfstandigen, door
winstgevende eigen projecten op te zetten.
De drie verschillende projecten die KICI
momenteel in Nairobi en omgeving start,
dragen daar direct aan bij.
Jongeren doen werkervaring op bij een sociaal breibrijf.

Binnen de twee reeds bestaande Knitting projecten in Limuru en Karen zijn al 200 jongeren opgeleid.

De doelstelling van KICI is bescheiden: financiering (vanuit het eigen netwerk van KICI) van
het derde Knitting Project in Nairobi, met minimaal € 25.000. Al eerder startte KICI met Dove
International dergelijke succesvolle werkgelegenheidsprojecten voor Keniaanse jongeren in
Limuru en Karen. Hier doen jongeren werkervaring op bij een sociaal breibedrijf en verdienen er
tegelijkertijd hun geld. Binnen het Knitting Project zijn inmiddels 200 jongeren opgeleid.
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In 2013 zal KICI zich in vervolg op 2012 richten op ondersteuning van twee nieuwe projecten:
het ‘CSR Workplace Program’, en ‘Africa Collects Textiles’ (ACT!) (textielinzameling in Kenia).

KICI verzorgt i.s.m. Work on Progress de opleiding tot MVO-coach in Kenia.

Het eerste project leidt Kenianen op tot MVO-coach, hiermee wordt een bijdrage geleverd aan
de werkgelegenheid en duurzaam ondernemen in Kenia. Ook het project ACT! blijft dicht bij
de missie van KICI. Het project heeft als doel afgedankt textiel ‘van de straat te houden’ en te
voorkomen dat het verbrand wordt, zodat het als grondstof kan dienen. Duurzame projecten die
tegelijk werkgelegenheid creëren.

Recycling in Kenia, duurzaam en bevordert de werkgelegenheid.

7.2 Evalueren en leren
Het bleek lastiger dan gedacht subsidies te verkrijgen voor het Knitting Project. Dit had niet van
doen met het project, maar met het feit dat KICI ook zélf als fonds functioneert.
Echter, via een wervende brief van de bestuursvoorzitter aan alle goede relaties van KICI, zoals
afnemers en dienstverleners, werd er ruim € 25.000 ingezameld. Een prachtresultaat! Dit project
zal in het eerste kwartaal van 2013 worden opgezet en medio 2013 zullen de trainingen kunnen
beginnen. De verwachting is dat het binnen 8 tot 9 maanden winstgevend zal kunnen zijn en een
positieve bijdrage kan genereren voor de lokale partnerorganisatie Dove International.
In 2013 zoekt KICI nadere samenwerking met fondsen. Subsidie aanvragen blijft zinvol,
maar vooral bij fondsen op nationaal of internationaal niveau. Interessant zijn de diverse
subsidiemogelijkheden voor duurzame en originele textielinnovaties van KICI. Vele nationale en
internationale fondsen hebben interesse in het steunen van verduurzaming van textielrecycling.
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Zo verkreeg KICI voor haar innovatiewerkzaamheden in 2012 subsidie van het AgentschapNL.
Het ‘Recycle for Humanity-project’ leent zich hier goed voor; hierin werkt KICI samen met de
TU Eindhoven en het Rode Kruis aan de ontwikkeling van een shelter of shelterproduct van
gerecycled textiel, dat kan worden ingezet bij rampen en oorlogssituaties. In 2013 hoopt KICI de
vruchten te plukken van de diverse in 2012 ingediende aanvragen.

7.3 100% impact
Verantwoordelijkheid, eerlijkheid en integriteit zijn kenmerkend voor KICI. Daar KICI zowel
gebruikte kleding als geld werft, is het van belang te garanderen dat ook elke gedoneerde
euro in zijn geheel terecht komt bij degene die hulp nodig heeft. KICI betaalt het salaris van de
fondsenwerver vanuit de inkomsten van de textielinzameling, en de vaste kosten vallen onder
het marketing- en communicatiebudget. Dankzij de opbrengsten van de kledinginzameling
komen dus de ontvangen financiële donaties voor de volle 100% ten goede aan de projecten.
KICI kan dit haar donateurs garanderen. Voor wat betreft de Fondsenwerving (in geld) voldoet
KICI hiermee eenvoudig aan de 75%-norm voor het werven van donaties zoals vastgesteld in
het nieuwe reglement door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).
KICI conformeert zich aan de Nederlandse privacywetgeving en de Code Wijffels, ofwel de Code
Goed Bestuur bij fondsenwervende goededoelenorganisaties. De medewerker Fondsenwerving
en de directie houden hierop toezicht. KICI respecteert, informeert en bedankt haar donateurs
en andere geïnteresseerden. Te allen tijde gebruikt KICI deugdelijke methoden en is oprecht bij
fondsenwerving.

7.4 Return on investment
De kosten voor de fondsenwerving zelf worden in eerste instantie laag gehouden door veel
digitaal te werken en met online media. In verhouding tot 2011 zijn de kosten hoger vanwege
het salaris en de scholing van een nieuwe medewerker. Deze investeringen betaalden zich
in 2012 terug. KICI verwacht in de loop van 2013 rendement te realiseren waarmee nog meer
goededoelenprojecten kunnen worden opgezet, met een zo groot mogelijk effect.

Waar of niet waar?
De teelt van één kilo katoen
kost zo’n 11.000 liter water.

Waar

Niet w
aar
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Beleid goede doelen
In 2011 ontwikkelde KICI het goededoelenbeleid, voortkomend uit de behoefte
om op een gestandaardiseerde manier projecten te selecteren die bijdragen aan
de

-missie. Hiertoe zijn procedures opgesteld conform de normen van

de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). Jaarlijks controleert
BDO Audit & Assurance B.V. de opvolging van deze ISO-procedures en de toetsing
van rechtmatigheid van donaties; in 2012 keurde BDO de jaarrekening 2011 goed.
Het goededoelenbeleid geeft invulling aan de missie via het ondersteunen
van duurzame maatschappelijke projecten, gericht op verbeteren van de
maatschappelijke en sociale positie van minder kansrijke groepen met als doel
hun eigen invloed op de omstandigheden te kunnen vergroten.
KICI beoordeelt een project op de mate waarin het groepen verbindt en in beweging zet, alsook
op de mate van duurzaamheid en innovatie. Het streven is zo veel mogelijk projecten te steunen
die aan deze criteria, voortspruitend uit de kernwaarden van KICI, voldoen. Daarnaast kijkt KICI
of het goede doel over voldoende capaciteit beschikt om projecten uit te voeren. Gebleken is
dat kleinere stichtingen andersoortige hulp nodig hebben dan grotere stichtingen. KICI is een
organisatie die goede doelen op verschillende manieren kan steunen, bijvoorbeeld door het delen
van kennis, door het inzetten van haar netwerk, met goederen of geld.
Projecten ter verbetering van de maatschappelijke en sociale positie, verhogen de sociale
cohesie, de samenhang in de maatschappij. Van belang is dat bepaalde groepen in de
samenleving met elkaar in contact zijn en blijven, hiermee mogelijkheden voor mensen
vergrotend en dus hun zelfredzaamheid. Van groot belang daarbij is de inkomenspositie van
minder kansrijken te bevorderen.
KICI kiest nadrukkelijk voor het steunen van minder kansrijke groepen c.q. initiatieven in de
samenleving. Het betreft hier mensen zonder economische zelfstandigheid, met beperkte
kansen op de arbeidsmarkt. Des te waardevoller als het initiatief gericht is op verduurzaming
van productieketens of bevordering van hergebruik.
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Nederlandse Rode Kruis als hoofdbegunstigde
KICI is trots dat het Nederlandse Rode Kruis vanaf 2009 hoofdbegunstigde is. Met ruim 300
lokale afdelingen en meer dan 35.000 vrijwilligers vervult de organisatie een belangrijke rol in
de Nederlandse samenleving. Voorbeelden van sociale lokale activiteiten zijn het verlenen van
EHBO op evenementen en het bieden van sociale hulp dicht bij mensen in de wijk.

Het Rode Kruis afdeling Leerdam organiseerde een gezellige dag voor ouderen en gehandicapten.

In het buitenland is de hulp van het Rode Kruis hard nodig in oorlogsgebieden en bij rampen.
Zo helpt het Rode Kruis o.m. in Syrië en in de Hoorn van Afrika. Ook is er vanuit het Prinses
Margriet Fonds steeds meer aandacht voor voorbereiding van mensen op eventuele rampen.
Daarnaast is in 2012 via de actie Het Glazen Huis (van 3FMSerious Request) opnieuw veel geld
ingezameld voor baby’s die hulp nodig hebben om te kunnen overleven.

Overhandiging cheque voor het Prinses Margrietfonds door André Jansen (KICI).
aan mevrouw Mr. I. Brakman, voorzitter bestuur Nederlandse Rode Kruis.
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In 2012 was bruto beschikbaar voor uitkering een bedrag van € 1.065.761. Hieronder de verdeling
van de bestedingen van het bedrag per thema, per categorie en per bestemming.

24%

25%

Bestedingen per thema
Duurzaamheid

7%

Onderwijs
Zelfredzaamheid
Leefbaarheid

44%

20%

25%

Bestedingen per categorie
Geschonken kleding goede doelen
Hoofdbegunstigde

34%

21%

31%

Geoormerkte projecten
Overige projecten

Bestemming van bestedingen
Nationaal
Internationaal
69%
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8.1 Projecten in Nederland
Voedselbank Amsterdam
KICI zorgt ervoor dat cliënten van de Voedselbank Amsterdam elke twee maanden gratis goede
tweedehands kleding kunnen uitzoeken. De kleding wordt van tevoren gesorteerd door de
Amsterdamse gecertificeerde sorteerorganisatie Lowie Tex. De cliënten van de Voedselbank
in Amsterdam zijn hier blij mee, het geeft ze wat extra financiële ruimte. Helaas verliepen een
aantal zaken organisatorisch niet goed, zo stond de vervoerder van de kleding nu en dan voor
een dichte deur bij de Voedselbank omdat daar niemand aanwezig was. Met betrokken partijen
worden in het eerste kwartaal 2013 de activiteiten gezamenlijk geëvalueerd.
Idealen Kompas
Lokale duurzaamheid wordt steeds belangrijker. KICI is een samenwerking aangegaan met de
sociale ondernemers van Greenwish, het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO)
van Agentschap NL, een aantal West-Brabantse gemeenten en de organisatie Gemeenten
voor Duurzame Ontwikkeling. Voor elke deelnemende gemeente wordt inzichtelijk gemaakt
welke organisaties actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Vervolgens worden deze online
gekoppeld en is er ruimte voor uitvoering van nieuwe lokale initiatieven. Het project ging
eind 2012 van start, en is naar verwachting in 2013 afgerond. Hierna kan het initiatief worden
uitgebreid naar andere regio’s in het land.

Langdurig werkeloze vrouwen worden op de werkvloer van een modelabel in hun kracht gezet, zodat zij in staat
zijn succesvol de arbeidsmarkt te betreden.
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Kleding uitdeelproject voor werkzoekenden
KICI zamelde ook in 2012 via de accountantsorganisatie KPMG nette kleding in voor Dress for
Success. Dit mooie initiatief bestaat sinds 2009. Dress for Success zorgt ervoor dat mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt die weer aan het solliciteren zijn tweemaal gratis nette
kleding en schoenen kunnen uitzoeken. Dit verhoogt bij het solliciteren de kans op een baan en
verhoogt het zelfvertrouwen. In 2012 vond er bij KPMG helaas maar één inzameling plaats en
viel het volume in tegenstelling tot eerdere acties, tegen. KICI en KPMG evalueren in 2013 hoe
dit resultaat te verbeteren.

8.2 Evaluatie
Evaluatie goededoelenbeleid
Evaluatie van het goededoelenbeleid vond in 2012 plaats via een toetsing van de gesteunde
projecten uit 2011. Een van de resultanten was om projecten die niet aan de criteria voldoen,
gericht te adviseren hoe ze hieraan uiteindelijk wel kunnen voldoen. Het totaalbedrag beschikbaar
voor uitkering aan goede doelen was in 2011 € 1.163.728. Het percentage projecten dat voldeed
aan de criteria was 75%, het percentage projecten dat hieraan niet voldeed was 25%. Dit heeft
ertoe geleid dat een aantal van deze projecten alsnog aan de gestelde voorwaarden voldoen dan
wel niet meer zullen worden gesteund en dat met overige projecten bekeken zal worden hoe
de situatie te verbeteren. Tevens is het goededoelenbeleid in de praktijk getoetst. Steeds vaker
wordt KICI geconfronteerd met omvangrijkere goede doelen die niet in staat blijken aan te geven
aan welk project het geld besteed wordt. Beoordeling van het project aan de hand van het beleid
is daardoor niet mogelijk, en in dergelijke gevallen zal eerder naar de strategische meerwaarde
worden gekeken.
Naar verwachting houdt KICI steeds minder middelen over om eigen projecten en andere goede
doelen te steunen, aangezien zoals reeds gesteld vele gemeenten geld vragen voor gunningen
om textiel te mogen inzamelen. Mede door de sterk gecommercialiseerde inzamelingsmarkt
voor tweedehands textiel was KICI in de herfst van 2012 gedwongen de aanvraagprocedure stop
te zetten. De verwachting is dat de aanvraagprocedure in de loop van 2013 weer wordt hervat.
Ondanks deze ontwikkelingen houdt het beleid stand en geeft het richting bij het nemen van
besluiten.
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8.3 KICI projecten in Afrika
Kenia-strategie
Om de activiteiten in Kenia te stroomlijnen is in 2012 een strategie vastgesteld. Belangrijkste
doel: verzelfstandiging van partnerorganisatie Dove International. Tevens zijn de kaders van
het soort projecten afgebakend door het traditionele goededoelenwerk te verbinden aan
sociaal ondernemerschap op het gebied van duurzaamheid. In overleg met Dove International
is ervoor gekozen in 2013 de aandacht te richten op de uitvoering van vijf projecten. Dit zijn 1)
het derde Knitting Project, 2) het CSR Workplace Program, 3) het Textielinzamelproject (ACT!),
4) het Textiel & Onderneemstersproject, en 5) het Gitambaya Village-project. In het kader van
cofinanciering gaat KICI in 2013 verder op zoek naar partners en donateurs die willen bijdragen
aan deze projecten in de vorm van relevant netwerk, kennis of geld.
Partnerorganisatie Dove International
Dove International is een goededoelenorganisatie in Kenia. Voor de uitvoering van goededoelen
projecten aldaar werkt KICI reeds jarenlang samen met Dove. De organisatie achter deze projecten
geschiedt in samenwerking met drie coördinatoren van Dove, en een zestal universitaire trainees.
Op de coördinator voor het Textielinzamelproject na, hebben allen de Keniaanse nationaliteit. De
trainees zijn geselecteerd in samenspraak met de universiteit in Nairobi en hebben een kansarme
achtergrond. Binnen hun vakgebied werken ze hard mee in de projecten. In ruil voor de expertise
van deze studenten betaalt KICI mee aan hun universitaire opleiding.

Team Dove International: Tahnee Fraser, .
Alex Musembi, Alex Mwaura, Carolyne Makheti, .
Elmar Stroomer, Margaret Khasiala, Alice Wainaina.
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Project 1: Knitting Project
In dit project werken kansarme Keniaanse jongeren in een sociaal bedrijfje dat schooluniformen,
truien, broeken, sokken, mutsen en sjaals maakt. Het project wordt uitgevoerd op twee
locaties: in een weeshuis en in een school. Beide projecten maken winst, die rechtstreeks ten
goede komt aan respectievelijk het weeshuis en de school, daarmee dus direct bijdragend aan
de zelfredzaamheid en de continuïteit. Benodigde breimachines en onderhoud ervan worden
gefinancierd met hulp van een partner aan
het einde van de tweedehandstextielketen,
de Keniaanse weverij Spinners&Spinners. .
Op het gebied van marketing, productie,
inkoop, boekhouding en management is
inmiddels veel ervaring opgedaan die goed
ingezet kan worden voor het derde Knittingproject. In 2013 wordt een derde eigen project
opgezet door Dove, waarvan de opbrengsten
ook weer ten goede komen aan de goede
doelen van Dove.
De projecten in Limuru en Karen maken al winst .
en dragen bij aan zelfredzaamheid.

Project 2: CSR (Corporate Sustainability & Responsibility) Workplace Program in Kenia
Vanuit partners aan het einde van de tweedehandstextielketen kwam het verzoek om kennis
over maatschappelijk verantwoord ondernemen in te zetten in Afrika. Daarom lanceerde KICI,
CSR-expert WorkonProgress B.V. en lokale partnerorganisatie Dove International in 2012 een
programma om bedrijven in Oost-Afrika te leren maatschappelijk verantwoord te ondernemen:
het CSR Workplace Program (CSR WPP). Deze methode is innovatief en realiseert een nieuwe
vorm van ontwikkelingssamenwerking.
Waarom CSR?
Onze generatie creëert wereldwijd problemen door de manier waarop we ons leven inrichten.
Klimaatverandering, luchtvervuiling en een lagere waterkwaliteit zijn belangrijke risico’s voor
het milieu. Maar we kennen ook de economische volatiliteit en sociale ongelijkheid die het
gevolg is van ons handelen. Bedrijven en organisaties kunnen een belangrijke rol spelen in het
erkennen en aanpakken van deze problemen. Ze bewijzen er niet alleen de rest van de wereld
een dienst mee. Duurzame bedrijven doen het beter in tijden van crisis, innoveren meer en zijn
dus beter uitgerust op de toekomst. De P van Profit wordt niet vergeten. Een bedrijf is niet
zomaar duurzaam; het vergt niet alleen intern vertrouwen en betrokkenheid, maar ook externe
samenwerking en positionering. Bedrijven die voorop lopen in maatschappelijk verantwoord
ondernemen stellen hun toekomst zeker.
In 2012 werd een twaalftal Keniaanse CSR-coaches opgeleid. Vanaf de zomer verkopen coaches
het CSR WPP en implementeren het bij lokale bedrijven. Het CSR WPP bevat een aantal CSRthema’s gedefinieerd voor Oost-Afrika: human capital, sociale integratie, vervuiling, afval,
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gezondheid, diversiteit, mobiliteit, water, een groen kantoor en energie. Door deze thema’s te
integreren in de bedrijfsvoering initieert het CSR WPP een omslag in de organisatiecultuur. Dit
resulteert in duurzame, sociale organisaties.
In januari 2013 gaan CSR WPP-pilotprojecten van start bij de universiteit USIU, het Sankara
Hotel, producent van hygiëne- en schoonmaakproducten Diversey en het kinderziekenhuis
Gertrude Children Hospital.

Medewerkers Brand Kenia namen deel aan de MVO-training in 2012.

Project 3: Textielinzameling in Kenia
Veel door Nederlanders en andere Europeanen gedragen zomerkleding belandt in Afrika,
waar de kleding volledig wordt afgedragen. De kleding belandt daarna op de vuilnisstort,
of op straat. Afvalverwerking is een groot probleem in ontwikkelingslanden. Vuilstort of
afvalverbranding zijn geen milieubewuste oplossingen hiervoor. Omwonenden kampen eerder
met gezondheidsproblemen. Verbranding van textielafval resulteert in hoge CO2-uitstoot en
schadelijke rook. KICI wil daarom bijdragen aan een betere verwerking van het textielafval
en stelt de gehele keten verantwoordelijk voor mogelijke schadelijke gevolgen: fabrikanten,
retailers, tweedehandstextielinzamelaars, textielsorteerorganisaties, textielafnemers,
consumenten en zelfs goede doelen.
KICI is door een aantal grotere internationale partijen in de keten benaderd een oplossing voor
het probleem te formuleren. Steeds vaker worden kledingbedrijven immers verantwoordelijk
gehouden voor wat er uiteindelijk met hun producten gebeurt. Met het textielinzamelproject
dat samen met I:CO wordt vormgegeven hoopt KICI bij te dragen aan de start van een closed
loop in de kledingketen en duurzaamheid te bevorderen in ontwikkelingslanden. Uiteindelijk
projectdoel is niet alleen inzameling van textiel in heel Kenia, maar ook verdere duurzame
behandeling ervan. Het streven is om in Afrika ingezamelde textiel te recyclen tot nieuwe
producten, zoals nooddekens voor het Rode Kruis of leuke tassen voor lokaal gebruik. Dit creëert
werkgelegenheid, in Kenia en Oost-Afrika een schaars goed.
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Textielinzameling in Kenia beoogt de inzameling van ál het overtollige en gedragen textiel in het
hele land, en later in geheel Oost-Afrika. Kenianen kunnen de kleding op verschillende plaatsen
(scholen, universiteiten, kerken, kledingmarkten en winkelcentra) inleveren, in ruil voor een kleine
financiële vergoeding wat de mogelijkheid schept tot het genereren van een aardig extra inkomen.
Winkelketen Nakumat in Kenia met veertig filialen is de eerste partner in dit ambitieuze traject.

Presentatie aan de Environmental

Een docente daagt de studenten uit om nieuwe, Kenyaanse product

Design Students aan de Technical

concepten te bedenken.

University of Kenya.

In 2012 is het project van start gegaan en zijn de eerste duizenden kilo’s kleding ingezameld.
Dove heeft een projectleider ingehuurd om het project in goede banen te leiden. In 2013 wordt
naar verwachting met behulp van goede partners een inzamel- en recyclestructuur opgezet.

Elmar Stroomer (Dove International), .
Hans Markowski (KICI), .
Stephan Wiegand (I:Collect).
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Project 4: Textiel- en Onderneemstersproject
Diverse kledingretailers hebben kleding gedoneerd aan KICI in 2012. De grootste donatie kwam dit
jaar van de Marlies Dekkers Groep. Hiermee waren KICI, Dove, maar voornamelijk een behoorlijk
aantal Keniaanse vrouwen erg blij. KICI heeft alle gedoneerde kleding naar Kenia gebracht.
Hier is alles gesorteerd en is een marktprijs vastgesteld per product. Daarna heeft een aantal
vrouwengroepen onder leiding van vier coordinatrices de kleding van Marlies Dekkers in diverse
gebieden van Kenia verkocht. Deze vrouwen ontvangen een deel van de opbrengst. De overige
opbrengsten zijn gedoneerd aan vrouwengroepen en diverse projecten voor vrouwen. De hulp
aan vrouwen is erg belangrijk omdat deze zich helaas vaak in een ondergeschikte positie in de
Afrikaanse samenleving bevinden. KICI en Dove hopen met dit project ook andere organisaties in
beweging te zetten en het overtollige textiel aan dit mooie project te doneren.
In 2012 is ongeveer 60% van de totale door Marlies Dekkers gedoneerde kleding verkocht en het
is de verwachting dat het restant in het eerste kwartaal van 2013 is verkocht.

Vier coordinatrices gaven leiding aan de vrouwengroepen die de gedoneerde kleding verkochten.

Wist u dat…?

KICI jaarlijks 11 miljoen kilo textiel inzamelt
(totale hoeveelheid ingezameld textiel in Nederland is
zo’n 80 miljoen kilo).
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Project 5: Gitambaya village-project
KICI heeft in samenwerking met de Keniaanse weverij Spinners & Spinners uit Riuiri het in
de buurtgelegen dorp Gitambaya in Kenia opgeknapt. Deze samenwerking bestaat al sinds
2008. In het dorp is voor zeker tien kilometer aan nieuwe, goede wegen aangelegd wat enorm
bijdraagt aan de bedrijvigheid, veiligheid en levendigheid van het dorp. Er zijn ook meerdere
drinkwatervoorzieningen en een klein parkje aangelegd. Zelfs het afval dat eerst gewoon op
straat werd achtergelaten, wordt nu netjes opgehaald door jongeren uit het dorp. Inmiddels
zijn de basis- en middelbare school helemaal gerenoveerd en uitgebreid met nieuwe lokalen.
Ook heeft de school een voetbalveld, een basketbalveld, een grote multifunctionele kantine,
een goede keuken, diverse drinkwaterpunten, een bibliotheek en een scheikundelokaal erbij
gekregen. Het mooiste is dat de resultaten van de kinderen enorm verbeterd zijn.
KICI gelooft in de kracht van dit project en de verwachting is dat in de aankomende jaren deze
mooie samenwerking zeker van kracht blijft. Samen met de gemeenteraad van Gitambaya,
de lokale bevolking, scholen, politie en Spinners & Spinners wordt hard gewerkt aan de
ontwikkeling van het dorp.
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9. Innoveren
De afdeling Innovatie van KICI richt zich in eerste instantie op onderzoek naar
nieuwe, hoogwaardige toepassingen voor de groeiende fractie van niet opnieuw
draagbare kleding.
De focus voor de fractie niet-herdraagbare kleding ligt vooral op het vlak van
het recyclen van kleding naar kleding. Bij dit proces is het zaak dat de verkregen
textielvezels, om opnieuw garens van te spinnen, van een bepaalde lengte zijn.
Bij het proces ter verkrijging van deze lange vezels komen echter ook korte
vezels vrij die niet te spinnen zijn tot nieuw garen en een mix van ongeschikte
textielvezels. Daarom richt Innovatie bij

zich op twee hoofdstromen,

t.w. TexSecond (recycling van kleding naar grondstof voor nieuwe kleding) en
het verwerken van korte vezels textiel in composiet.

9.1 Textiles4Textiles
In 2012 liep het Textiles4Textiles-project, waarvan KICI penvoerder en coördinator was,
officieel ten einde. In dit driejarige project, medegefinancierd door de Europese Unie, heeft een
aantal partners gezamenlijk een automatische sorteermachine ontwikkeld. In het kader van
textielrecycling (vooral post-consumer) is deze ontwikkeling van groot belang. Scheiden van
textiel kan worden vergeleken met scheiden van kunststofproducten voor recycling. Pas na
nauwkeurige sortering kan op hoogwaardige wijze gerecyled worden. KICI was als coördinator
verantwoordelijk voor de communicatie tussen de EU en het consortium en voor het aanleveren
van de rapportages.
In augustus 2012 ging er een groot pakket naar het kantoor van de EU met alle rapportages
en een aantal voorbeeldproducten, zoals de hooded sweater, ontwikkeld door Groenendijk
bedrijfsschoenen en –kleding, één der partners in het consortium. KICI is als coördinator een
aantal malen uitgenodigd door de EU om het project te presenteren zijnde één van de best
practice-projecten van de EU.
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Het nieuws dat in Nederland een machine is ontwikkeld om textiel automatisch te sorteren op
vezelsoort en kleur, haalde zelfs de International Herald Tribune (de internationale New York
Times). In dit artikel komt Sander Jongerius, productontwikkelaar op de afdeling Innovatie
van KICI, ruimschoots aan het woord. Ook internationale vakbladen en websites als Ecotextile
news besteedden uitgebreid aandacht aan de sorteermachine. Ter afsluiting van het project
was er een grote presentatie tijdens de Closing the Loop-conferentie, november 2012. Op deze
tweedaagse interactieve conferentie is op dag twee de sorteermachine officieel onthuld bij
Wieland Textiles B.V. in Wormerveer.
In 2013 staan de eerste verkopen gepland van deze sorteerlijn nadat het apparaat uitgebreid en
langdurig is getest. Indien de machine productieklaar is, zal hij onder licentie verkocht worden
door Valvan Baling Systems.

9.2 TexSecond
Een uit het bovenstaande voortkomende interessante ontwikkeling is het TexSecond project.
KICI biedt via TexSecond aan mode-, retail- en textielgerelateerde bedrijven een transparant,
gecertificeerd en duurzaam textielrecyclingtraject aan. Voor vrijwel alle textielafval, overstock,
retouren, samples, werk- en logokleding, die anders verbrand zouden moeten worden heeft
TexSecond een oplossing.
In 2012 is via onderzoek en testen flinke vooruitgang geboekt op het gebied van het recyclen van
post-consumer textiel tot nieuwe hoogwaardige garens en stof voor nieuwe jeans.
De KICI-doelstelling 2012 om van gedragen kleding een zo kwalitatief hoogwaardig mogelijke
katoenvezel te produceren, is behaald. De eerste uitkomsten van de test zijn bevredigend maar de
ambitie is om een nog hoger percentage gerecycled materiaal te verwerken tot nieuwe kleding.

Onderzoek en meer testen staan ook in 2013 op de agenda. Het produceren van nieuwe stoffen
van gerecyclede katoenvezels wordt opgevolgd door onderzoek naar de mogelijkheden om ook
polyestervezels te recyclen. Een uitdaging bij het recyclen van jeans is de toevoeging van lycra
aan het katoen.
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Naast het inzamelen van herdraagbare kleding, richt KICI zich met het TexSecond-project op het
duurzaam, transparant en gecertificeerd verwerken en recyclen van niet-herdraagbare kleding.
Steeds meer modemerken en warenhuizen laten hun overstock, retouren en unsold stock door
KICI duurzaam, transparant en gecertificeerd verwerken. Bij deze organisaties staat voorop dat
hun kleding níet mag terugkeren op de markt, aangezien dit ‘merkondermijnend’ zal werken.
Het verbranden van deze kleding als textielafval is voor veel modemerken en warenhuizen echter
ook geen optie meer. Voor deze bedrijven zijn de kans op reputatieschade en het negatieve effect
op het milieu voldoende reden om de mogelijkheden voor textielinzameling en het duurzaam,
transparant gecertificeerd verwerken van textiel nader te onderzoeken. Verantwoordelijkheid
nemen voor het eigen textielafval met een duidelijk duurzame boodschap naar eindklanten biedt
deze textielgerelateerde organisaties een nieuwe manier zich te onderscheiden.
Bij een textielrecyclingbedrijf wordt het textiel vervezeld. De samenstelling van vervezeld
textiel zal de uiteindelijke eindbestemming van het textiel bepalen. Een hoog percentage
katoen kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor thermo-isolatie voor woningen, zoals Metisse® .
(www.isolatiemetisse.nl) of als geluidsisolatie zoals baffles voor zwembaden, muzieklokalen
etc. (vrk-isolatie.nl) of voor de auto-industrie. De meest pure fracties, als 100% wol, 100%
acryl en 100% katoen, zouden kunnen worden gebruikt om opnieuw garen van te spinnen ten
behoeve van nieuwe stoffen.
Duurzame voordelen van KICI’s textielafvalverwerking:
- Niet-herdraagbaar textiel komt niet in verbrandingsovens terecht, dus heeft geen schadelijke
invloed op het milieu
- Transparant, controleerbaar, gecertificeerd en duurzaam proces
- Het bedrijf dat het textiel ter verwerking aanbiedt, ontvangt een duurzaamheidscertificaat
van het gecertificeerde textielrecyclebedrijf
- De kosten zijn neutraal ten opzichte van verwerking bij afvalverwerkingsbedrijven en/of
verbrandingsovens
- Imagoschade wordt hiermee uitgebannen
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9.3 Composiet
Composiet is een verzamelnaam voor vezelversterkte kunststoffen. In deze materialen worden
vezels op hun plaats gehouden door een kunststof (polymeer), de zogenaamde matrix. De vezels
dragen het grootste deel van de krachten die op het product komen te staan, vandaar de term
‘vezel versterkt’. De matrix zorgt ervoor dat vezels op hun plaats blijven en beschermd worden
tegen invloeden van buitenaf (als vocht).
Ook in de wereld van de composieten wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Steeds meer
wordt gebruik gemaakt van minder milieubelastende materialen, op basis van natuurlijke
en gerecycleerde grondstoffen. Voorbeelden zijn vlas en hennep. KICI zorgt ervoor dat ook
textielvezels als acryl, polyester en katoen hiervoor kunnen worden gebruikt.
KICI steekt veel tijd en energie in de ontwikkeling van deze materialen omdat er complexe
materiaalmixen in de aangeboden kleding zitten die recycling bemoeilijken. Nog belangrijker
reden is dat met de huidige recycletrajecten vezels breken, waardoor de vezellengte afneemt
en de materialen ongeschikt zijn om opnieuw te spinnen. Door de vezels toe te passen in
composietmaterialen wordt de levensduur van vezels significant verlengd.
Inzake het composietenproject maakt KICI onderscheid tussen twee materiaalsoorten. In 2011
werden reeds de eerste producten van thermohardende composieten ontwikkeld, in samenwerking
met NPSP Composites, ofwel vezelversterkte kunststof waarvan de kunststof uithardt in een
niet-omkeerbaar proces. Het product blijft in de vorm waarin het geproduceerd is.
Daarnaast is KICI begonnen met het ontwikkelen van thermoplastische vezelversterkte
kunststoffen. Deze kunststof is te vervormen met behulp van warmte (hoogte temperatuur
afhankelijk van de aard van de kunststof). KICI koos ervoor de thermoplastische composieten te
ontwikkelen met kunststoffen vervaardigd van natuurlijk zetmeel.

Waar of niet waar?

De verminderde CO2-uitstoot van
de 140 miljoen kilo bij het restafval is
daarmee gelijk aan ruim 200 gezinnen die
hun auto het hele jaar niet gebruiken.

Waar

Niet w
aar
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Paddenstoel en straatnaambordjes KICI.loopt.voorop.in.het.
ontdekken.van.mogelijkheden.voor.gedragen.textiel..Zo.hebben.wij.
uitgebreid.getest.wat.synthetisch.textiel.doet.wanneer.het.verwarmd.
en.samengeperst.wordt..Er.ontstaan.dan.harde.platen..Dit.sterk.
geluidsdempende.materiaal.kan.in.diverse.hardheden.en.diktes.
geproduceerd.worden..KICI.bedacht.om.er.straatnaamborden.of.
paddenstoelen.van.te.maken..De.mogelijkheden.zijn.echter.oneindig.
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De Melle Koot stoel..Interieurontwerper.Melle.Koot.ontwikkelde.sinds.zijn.start.in.
2003.een.eigen.stijl.door.het.gebruik.van.afval,.restmateriaal.en.natuurlijke.stoffen..
Door.duurzaamheid.in.de.productie,.huisvesting,.energiewinning.en.transport.van.
zijn.bedrijf.door.te.voeren,.werd.Melle.Koot.de.eerste.interieurontwerper.met.een.
keurmerk.voor.Cradle.to.Cradle..De.stoel.die.hij.samen.met.KICI.ontwikkelde.laat.zien.
dat.je.grondstoffen.zeer.stijlvol.kunt.hergebruiken..
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De eerste resultaten van thermoplastische vezelversterkte kunststof in vorm van een schoenlepel en een kleerhanger.

In 2012 voerde KICI in samenwerking met Designconsultant MMD de eerste testen uit: deze
waren zeer positief. Bij de eerste werd gebruikgemaakt van een bestaande mal; besloten werd
uiteindelijk zelf twee producten te produceren en de lat hoger te leggen door te kiezen voor
een complexere vorm. Uit de tweede test rolde een aantal verbeterpunten op basis waarvan de
producten uiteindelijk kwalitatief hoogwaardiger en sterker kunnen worden vervaardigd.
In 2013 gaat KICI voort met de ontwikkeling en verbetering van de thermoplastische composieten
en zal naar verwachting de eerste productie plaatsvinden.
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10. Verkort financieel overzicht
Algemeen
De financiële jaarrekening 2012 is net als in voorgaande jaren goedgekeurd door de extern
accountant en opgesteld conform de Richtlijn 650 (herzien in 2011) Fondsenwervende
instellingen. De fiscale ondersteuning van KICI wordt met ingang van 2011 verzorgd door
BRG Accountants & Belastingadviseurs B.V.
De jaarrekening is wederom integraal opgenomen in dit jaarverslag.
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar. Hier is gekozen, vooruitlopend op het integrale financiële
verslag verderop in deze jaarrekening, voor een korte presentatie met een aantal analyses en
toelichtingen.

10.1 Verkort financieel verslag
ACTIVA (*€1.000)

2012

2011

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

572
4
529
1.215

675
1
369
1.416

2.321

2.461

PASSIVA (*€1.000)

2012

2011

Reserves en fondsen
Schulden op korte termijn

1.026
1.294

926
1.535

2.321

2.461

Tabel 1: Verkort fin. verslag Balans
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10.2 Staat van Baten en Lasten over 2012
(*€1.000)

werkelijk
2012

begroting
2012

werkelijk
2011

5.117
41

6.027
24

4.828
32

5.158

6.051

4.860

Lasten:
Beschikbaar voor doelstelling

1.207

1.352

1.309

Werving baten
Beheer en administratie

3.415
436

4.349
347

3.202
348

5.058

6.048

4.859

Overschot voor belasting
Vennootschapsbelasting

100
-

3
-

2
2

Overschot na belasting

100

3

-

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit niet traditionele fondsenwerving

Tabel 2: Verkort fin. verslag W&V

Verschillenanalyse inclusief financiële en niet financiële kengetallen
De baten over 2012 waren beduidend lager dan begroot doch iets hoger dan 2011. Hogere
verkoopprijzen in 2012 compenseerden het geringer aantal ingezamelde kilo’s. Mede daardoor is
de omzet uit eigen fondsenwerving met € 289.000 gestegen tot € 5.117.000 (stijging van 6%).
De kosten van werving baten zijn lager dan de begroting 2012, echter beduidend hoger
dan voorgaand boekjaar. Dit wordt met name veroorzaakt door verliezen op deelnemingen
(€ 91.000) en door fors toegenomen kosten voor inzamelvergoedingen die KICI aan gemeenten
heeft moeten betalen (toename € 136.000). Verder waren de advieskosten € 74.000 hoger
en stegen de salaris-en pensioenkosten (€ 39.000). Positieve verschillen ten opzichte van
2011 werden gerealiseerd op het gebied van logistiek. Een afname ten opzichte van 2011 van
€ 113.000 (een omvangrijk renovatieproject t.b.v. de inzamelcontainers leidde in 2011 tot een
totaal kostenpost van € 308.000. In 2012 bedroegen onderhouds- en overige logistieke kosten
€ 195.000) en een incidentele bate van € 93.000 door een vrijval van reserveringen ingesteld
voor projecten in 2005 en 2006. Deze vrijval is toegevoegd aan het eigen vermogen ter
versterking van de solvabiliteit.
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Onderstaand een aantal kengetallen
Solvabiliteit: reserves en fondsen / totale vermogen
2012: € 1.026 x € 2.320 x 100% = 44 %
2011: € 926 x € 2.461 x 100% = 38 %
2010: € 926 x € 2.785 x 100% = 33 %
2009: € 926 x € 3.332 x 100% = 28 %
2008: € 922 x € 3.300 x 100% = 28 %
Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financiële verplichtingen
aan verschaffers van vreemd vermogen kan nakomen met behulp van alle activa. Hoe hoger
dit cijfer hoe beter. Uit bovenstaand overzicht is af te leiden dat de solvabiliteit in de afgelopen
jaren sterk is verbeterd. Dit is een bewuste keuze geweest.
Current ratio: vorderingen en liquide middelen / schulden op korte termijn
2012: € 529 + € 1.215 / € 1.294 = 1,35
2011: € 369 + € 1.416 / € 1.535 = 1,16
2010: € 365 + € 2.219 / € 1.859 = 1,39
2009: € 478 + € 2.498 / € 1.599 = 1,86
2008: € 465 + € 2.568 / € 1.528 = 1,98
Current ratio is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf
te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van de schulden op korte termijn uit de
vlottende activa kunnen worden betaald.
Uit bovenstaand overzicht is af te leiden dat de current ratio licht verbeterde en ruim voldoende
is om de schulden op korte termijn te betalen. De stijging van de current ratio komt met name
door het uitblijven van grote investeringen in het afgelopen jaar.
Inzameling kilo’s
In 2012 werd in gemeenten gemiddeld per container 8.895 kilo kleding ingezameld. In 2011
betrof dit 9.339 kilo kleding. Dit is een afname van 437 kilo per container ten opzichte van 2011.
Deze ontwikkeling correspondeert met het huidige consumentengedrag: “uitstel van kopen van
nieuw” met als gevolg minder snel wegdoen van oude kleding.
Gemeentelijke inzameling
Volume ingezameld (x kilo’s)
Aantal containers
Gemiddeld volume per container (x kilo’s)

2010

2011

2012

8.959.000
993
9.022

9.264.000
992
9.339

8.753.000
984
8.895

Tabel 3: Containergemiddelden
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Inzameling Gemeentelijk/KMH
Voor KICI is het van belang dat de kwaliteit van de ingezamelde kleding goed is, met
name droog. Daarnaast ziet KICI de laatste jaren het percentage kleding dat geschikt is als
herdraagbaar steeds lager worden. Dit is één van de redenen dat KICI in toenemende mate
investeert in een eigen KICI keur van ondergrondse containers en nieuwe toepassingen op het
gebied van niet-herdraagbaar textiel.
Risicoanalyse
Eind 2010 heeft het bestuur van KICI een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd. Deze analyse
is begin 2011 door de extern accountant van een positieve reactie voorzien. In het verlengde
hiervan denkt het bestuur aan een driejarige ‘Risico Management’ of ‘Risk control’ cyclus. Daarbij
rapporteert het bestuur medio 2011, 2012 en 2013 aan de Raad van Toezicht over genomen
maatregelen ter vermindering van gesignaleerde risico’s. De eerste voortgangsrapportage van het
bestuur is medio 2011 positief ontvangen door de Raad van Toezicht. Als sluitstuk zal het bestuur
begin 2013 ook de extern accountant nog verzoeken haar voortgangsrapportage van commentaar
te voorzien. Eind 2013 voert het bestuur dan opnieuw een uitgebreide risicoanalyse uit.
Vermogensvorming in relatie tot risico’s
Volgens de normen van het CBF en de VFI mag het bedrag van de continuïteitsreserve anderhalf
maal de vaste kosten bedragen. Voor KICI bedragen de vaste kosten in 2012 circa € 1.400.000.
Het bestuur van KICI acht het in deze tijd zinvol de continuïteitsreserve te versterken.
In 2012 is € 100.000 toegevoegd aan de continuïteitsreserve en deze bedraagt daarmee per
31 december 2012 € 1.026.208. Zie verder Jaarrekening, pagina’s 99 en 112.
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10.3 Meerjarenstaat van baten en lasten
Naast het reeds vermelde verkorte financiële verslag is een meerjarenstaat van baten en lasten
opgenomen van de afgelopen vijf jaar.
(*€1.000)

2008

2009

2010

2011

2012

Som der baten

3.732

3.760

4.174

4.860

5.158

Uitkeringen goede doelen
Uitvoeringskosten doelstelling

885
78

937
96

1.086
120

1.164
145

1.066
141

Beschikbaar voor doelstelling

963

1.033

1.206

1.309

1.207

2.658
108

2.611
112

2.640
311

3.202
348

3.415
436

Overschot voor belasting
Vennootschapsbelasting

3
-

4

18
18

2
2

100
-

Overschot na belasting

3

4

-

-

100

Kosten werving baten
Kosten beheer en administratie

Tabel 4: Meerjarenstaat

De uitvoeringskosten doelstelling zijn berekend op basis van de richtlijnen VFI. Door interne
verschuiving van taken is de uiteindelijke toerekening in 2012 iets lager dan in 2011.
Naast de hierboven vermelde staat van baten en lasten over de afgelopen vijf jaar presenteren
we een tienjarig overzicht met daarin vermeld het aantal kilo’s, de som der baten en het bedrag
dat uitgekeerd is aan goede doelen.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011

2012

Kilo’s
x1000 6.535 7.190 7.463 8.450 9.229 9.488 9.473 10.055 10.836 10.590
Baten eigen fondsenwerving
x€1.000 2.102 2.262 2.556 2.892 3.376 3.732 3.760 4.171 4.717 5.117
Uitkering goede doelen
x€1.000
231
114
397 729 1.144 885
937 1.086 1.164 1.066
Gemiddelde verkoopprijs per kilo
€ 0,322 0,315 0,342 0,342 0,366 0,393 0,397 0,415 0,446 0,484
Tabel 5: Tienjarig overzicht
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Figuur 1. Tienjarig overzicht

Uit dit overzicht en grafiek blijkt dat in 10 jaar tijd het volume inzameling is gestegen van 6,5 miljoen
kilo in 2003 tot 10,5 miljoen kilo in 2012. Daarnaast zijn de baten uit eigen fondsenwerving gestegen
van € 2,1 miljoen in 2003 tot € 5,1 miljoen in 2012. Doordat de verkoopprijzen van 2003 tot en met
2006 relatief laag waren, zien we in die jaren een relatief laag bedrag dat uitgekeerd is aan goede
doelen. Vanaf 2007 is er een duidelijke opwaartse trend waar te nemen in de verkoopprijs en in het
aantal ingezamelde kilo’s, waardoor het bedrag dat uitgekeerd is aan goede doelen in 2012 bijna
€ 1,1 miljoen bedraagt.
KICI is de afgelopen jaren duidelijk sterker geworden en de bijdrage aan het goede doel is
substantieel geweest. Innovatie ten aanzien van hergebruik ondersoorten en ten aanzien van
inzamelmodellen en inzamelmiddelen staan hoog in het vaandel en door ondermeer de ISO
certificeringen is de organisatie professioneler geworden. KICI werkt met een enthousiast team
en is in de markt van kledinginzameling gekend als een duurzame inzamelaar met CBF-Keur en
goedkeurende accountantsverklaring. KICI is klaar voor de toekomst.
De uitkomsten van het boekjaar 2012 zijn positief te noemen. Het door KICI aan goede doelen en
projecten uitgekeerde bedrag bedraagt bijna € 1,1 miljoen. Dit is ruim € 0,11 per kilo ingezameld
textiel. In 2011 was dit 0,12 per kilo.
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De staat van baten en lasten is in onderstaande grafiek opgenomen (x € 1.000).
6.000
5.000
4.000

Beheer en administratie
Beschikbaar voor doelstellingen

3.000

Kosten werving baten
Baten

2.000
1.000
0

2008

2009

2010

2011

2012

Figuur 2. Staat van baten en lasten

Het CBF vraagt ons om jaarlijks een aantal kengetallen te vermelden. De onderstaande
kengetallen zijn in 2012 verslechterd ten opzichte van het voorgaand jaar. Het bedrag
beschikbaar voor doelstelling is gedaald ten opzichte van 2011. De kosten van eigen
fondsenwerving zijn in 2012 zowel in euro’s als procentueel gestegen ten opzichte van 2011.
De staat van baten en lasten is weer te geven in een tweetal kengetallen te weten:
• beschikbaar voor doelstelling / totaal baten * 100% = 23,4% (2011: 26,9%)
• kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving * 100% = 66,7% (2011: 66,3%)
Hieruit blijkt wel dat ondanks de goede resultaten de kengetallen wat minder goed waren over
2012 dan over 2011.
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Onderstaand is de staat van kosten eigen fondsenwerving over 2012, de begroting 2012 en de
realisatie in 2011 opgenomen. Op pagina 124 t/m 126 van de Jaarrekening worden de belangrijkste
verschillen tussen realisatie, begroting en voorgaand jaar toegelicht.
werkelijk
2012

begroting
2012

werkelijk
2011

Salarissen/sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Inzamelheffing gemeenten
Logistiek derden - transporteurs
Logistiek derden - overige
Afschrijvingen
Onderhoudskosten containers
Autokosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Belastingen en leges
Reclame- en publiciteitskosten
Advieskosten
Bestuurskosten
Overige algemene kosten
Projecten innovatie
Rente baten
Bankkosten
Incidentele baten
Resultaat deelneming / afwaardering vorderingen

595
106
123
213
1.273
25
189
170
42
59
99
67
161
126
27
119
(15)
2
(93)
126

718
137
114
184
2.004
103
161
59
60
69
103
58
192
75
12
216
115
(18)

570
92
126
77
1.270
61
134
247
25
72
95
56
126
51
4
68
116
(21)

(3)

2
35

Totaal kosten eigen fondsenwerving

3.415

4.349

3.205

Tabel 6: Kosten eigen fondsenwerving

Meerjarenraming
In het financiële jaarverslag is de begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 opgenomen.
Hierin is te zien dat het bedrag dat beschikbaar is voor doelstelling in 2013 naar verwachting
€ 2.080.000 zal zijn. De jaren 2012-2016 laten een sterke stijging zien tot zelfs ruim € 3.6 miljoen in
2016. Dit alles natuurlijk onder de voorwaarde dat de voorziene groei in de in te zamelen kilo’s en de
vooruitzichten ten aanzien van de verkoopprijzen de komende jaren zullen worden gerealiseerd.
Dit wordt overigens veroorzaakt door een voorgenomen gewijzigde boekingsmethodiek. Met ingang
van januari 2012 is per wet geregeld dat alle gemeenten per definitie een ANBI-status hebben. Op
basis daarvan zouden de vergoedingen die KICI aan gemeenten afdraagt als donatie kunnen worden
aangemerkt. Bij het bepalen van de begroting 2013 en volgende jaren heeft KICI vooralsnog het
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gehele bedrag aan gemeentelijke vergoedingen opgenomen als donatie. Voor 2013 bedraagt dit
€ 525.000. De exacte uitwerking van deze stelselwijziging zal in de loop van 2013 plaatsvinden.
Kosten beheer en administratie
In de financiële jaarrekening 2012 wordt evenals in 2011 gesproken over ‘kosten beheer en
administratie’ conform de herziene richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen van de Raad
voor de Jaarverslaggeving.
Om de transparantheid verder te vergroten en vergelijkingen met andere stichtingen te
vergemakkelijken wordt vanaf 2010 de aanbeveling kostentoerekening Beheer en Administratie
van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI) gevolgd. Onderstaand volgt de opstelling
van kosten van beheer en administratie toegerekend op basis van de aanbeveling van het VFI.

Raad van Toezicht
Directie en bestuur
Algemeen secretariaat
Financiën, planning & control
ICT
Huisvesting en facilitair
Personeelszaken
Personeelskosten (directe en indirecte
kosten en kosten inhuur)
- Administratiekosten, inclusief personeelszaken
- Accountantskosten
Juridische kosten
Communicatie
Donateurs etc.
Projectadministraties

werkelijk
2012

begroting
2012

werkelijk
2011

100%
50%
100%
100%
naar rato
naar rato
naar rato

11.338
148.150
31.100
87.200
12.404
18.791
-

12.000
143.000
32.600
40.700
10.700
15.000
-

3.690
137.241
23.000
39.795
6.970
17.994
-

100%
100%
vast bedrag
vast bedrag
n.v.t.
n.v.t.

85.849
26.275
5.000
10.000
-

56.000
22.000
5.000
10.000
-

82.496
21.427
5.000
10.000
-

436.107

347.000

347.613

Tabel 7: Kosten beheer en administratie

KICI houdt zich aan de toerekeningsgrondslag van de VFI. Hier is de norm dat de kosten voor beheer
en administratie maximaal 10% van de omzet mogen zijn. Voor 2012 is het gerealiseerde percentage:
€ 436.107/€ 5.117.195 * 100% = 8,5%. Hieruit blijkt dat de kosten beheer en administratie onder de
norm van 10% zijn gebleven en daardoor acceptabel zijn. De kostentoerekening van de directie en
bestuur is 50% doordat er naast kosten beheer en administratie tevens directe inspanningen verricht
worden voor de doelstelling en fondsenwerving. De toerekening van Financiën, planning en control
valt hoger uit, door het in de loop van 2012 in dienst treden van een controller/administrateur.
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10.4 Verkort kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is een overzicht van de geldmiddelen die in een verslagperiode
beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van deze geldmiddelen is gemaakt. Het doel is
inzicht te verschaffen in de financiering van de activiteiten.
Het verkorte kasstroomoverzicht hieronder is opgesteld volgens de zogenoemde indirecte
methode. Ontvangen en betaalde interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.
(x € 1.000)

2012

2011

Resultaat

100

-

Aanpassingen voor:
afschrijvingen materiële vaste activa
(afname) voorziening
Veranderingen in werkkapitaal

193
(401)

154
(329)

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(108)
(93)

(174)
(629)

(Afname) geldmiddelen
Geldmiddelen per 1 januari

(201)
1.416

(803)
2.219

Geldmiddelen per 31 december

1.215

1.416

Tabel 8: Kasstroomoverzicht

Analyse van de kasstroom
De daling van de geldmiddelen ad € 201.000 in 2012 wordt in grote mate veroorzaakt door
lagere schulden en hogere te ontvangen bedragen ten opzichte van vorig jaar. Met name bij de
debiteuren is een hoger bedrag te ontvangen. De stijging wordt veroorzaakt doordat debiteuren de
betalingstermijn van 30 dagen strikter hanteren. Voorheen werden gelden ruim binnen die termijn
ontvangen. Overigens zijn alle, per 31 december 2012 openstaande posten, per heden ontvangen.
De liquide middelen per 31 december 2012 worden niet belegd in verband met het geheel vermijden
van beleggingsrisico’s. Tegoeden worden aangehouden op een drietal spaarrekeningen. Het saldo
van de liquide middelen bedroeg ultimo 2012 € 1.215.000.
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10.5 Ingezamelde kilo’s en netto omzet
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Figuur 3. Ingezamelde kilo’s en netto omzet

Ingezamelde kilo’s gedragen kleding
Het ingezamelde volume is in 2012 licht gedaald ten opzichte van 2011. Gezien de algehele
maatschappelijke en economische ontwikkeling in 2012 acht KICI dit vooralsnog een bewijs dat
de extra inzet van medewerkers en betrokkenen in het afgelopen jaar beloond werd. Ook in 2013
zal KICI zich richten op het inzamelen van zoveel mogelijk kilo’s textiel.
De netto omzet per kilo is gestegen; de omzet is meer gestegen dan het aantal opgehaalde
kilo’s. Het aantal kilo’s daalde met 2,3% ten opzichte van het voorgaande jaar terwijl de
gemiddelde verkoopprijs met 9% is gestegen. De omzet steeg daardoor met 6% ten opzichte
van het voorgaande jaar.

Ingezamelde kilo’s
Netto omzet
Gem. verkoopprijs per kilo

x 1.000
x € 1.000

2008

2009

2010

2011

2012

9.488
3.732
€ 0,393

9.473
3.760
€ 0,397

10.055
4.232
€ 0,421

10.836
4.828
€ 0,443

10.590
5.117
€ 0,484

Tabel 9: Ontwikkeling netto-omzet/verkoopprijs
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De verhoogde opbrengsten zijn dus gerealiseerd door een betere gemiddelde verkoopprijs per
ingezamelde kilo. Hieronder is een weergave te zien van de groei in de gemiddelde verkoopprijs
over de afgelopen vijf jaar. In totaal is de verkoopprijs gegroeid met € 0,091 per kilo tussen 2008
en 2012, dit is een stijging van 23,1 %.
€ 0,490
€ 0,470
€ 0,450

Gem. verkoopprijs per kilo

€ 0430
€ 0,410
€ 0,390

2008

2009

2010

2011

2012

Figuur 4. Gemiddelde verkoopprijs per kilo

Wist u dat…?

Nederland de eerste T4T-machine ter wereld heeft?
Deze sor teer t elke seconde een kledingstuk op vezelsamenstelling
en straks ook op kleur.
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KICI bezit als eerste charitatieve kledinginzamelaar sinds 2001 het CBF Keur. Dit keurmerk
garandeert de burger ondermeer dat de totale gemaakte kosten in een gewenste verhouding
blijven staan met de gerealiseerde opbrengsten voor goede doelen.
KICI stelt het keurmerk van het CBF op prijs zoals ook diverse gemeenten waar KICI mag
inzamelen, een aantal gemeenten stelt het keurmerk zelfs verplicht.
In de loop van 2005 hebben het CBF en alle belangrijke charitatieve kledinginzamelaars gesproken
over de destijds voor hen geldende ‘25 procent’- norm. Hiermee gaf het CBF – middels een
apart artikel in haar reglement – voor charitatieve kledinginzamelaars een normering aan van
de minimale opbrengsten voor het goede doel, die niet minder dan 25% van de baten uit eigen
fondsenwerving mochten zijn.
In 2008-2009 werd deze ‘25 procent’-norm helaas en tegen de wens van KICI verlaagd naar de
‘10 procent’-norm. De norm was gebaseerd op een voortschrijdend gemiddelde over drie jaren.
Door vooral externe (valutaire) factoren was het voor bijna alle charitatieve inzamelaars al
geruime tijd onmogelijk om zich individueel aan deze norm te confirmeren. Ten aanzien van het
verslagjaar 2006 was evenals in 2005 met het CBF afgesproken dat 10 procent tijdelijk de nieuwe
norm zou zijn, waarna medio 2007 de situatie opnieuw zou worden bekeken. Uiteindelijk werd
besloten om de ‘10 procent norm’ te handhaven.
Verheugend is te vermelden dat KICI tot en met 2011 gewoon de oorspronkelijke CBF norm van
25% heeft gehaald.
In 2011 besloot het CBF tot een beleidswijziging en schrapte artikel 4.6, het specifieke artikel
voor charitatieve kledinginzamelaars, uit het Reglement CBF-Keur. In januari 2012 werd het
nieuwe Reglement (versie 18) van kracht. Dit houdt in dat het CBF geen onderscheid meer
maakt in de diverse vormen van fondsenwerving en ook kledinginzamelaars moeten voldoen
aan dezelfde regels als de overige (niet kledinginzamelende) fondsenwervende instellingen.
De normering is nu dat niet meer dan 25% van de baten uit eigen fondsenwerving besteed mag
worden aan kosten om fondsen te werven.
Op 1 juli 2012 liep voor KICI het CBF-Keur af en vond de hertoetsing plaats op basis van het
nieuwe Reglement. Aangezien KICI geen ‘gewone’ fondsenwerver is maar relatief hoge kosten
voor inzameling moet maken (o.m. containers en transport) werd ontheffing voor het voldoen
aan deze 25% norm gevraagd. Het CBF heeft hieraan gehoor gegeven en KICI het CBF-Keur
verleend tot 1 juli 2015.
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10.6 Conclusie
De kosten van de eigen organisatie van KICI (kosten werving baten) en de kosten voor beheer en
administratie blijven onderwerp van continue controle, evaluatie en bijstelling. Door tegenvallende
kosten eigen fondsenwerving was de uiteindelijke omzetgroei in 2012 (6%) niet gelijk aan de
stijging van de totale kosten (8,4%). Een resultaat dat serieuze aandacht vraagt voor het komend
jaar. In 2013 wil KICI als vanouds een evenwichtige groei in omzet en kosten.
Het bedrag dat in 2012 aan goede doelen is uitgekeerd, bijna € 1,1 miljoen (2011: bijna
€ 1,2 miljoen) vertegenwoordigt overigens nog steeds € 0,11 per kilo ingezamelde kleding.
Kostenbeheersing blijft van groot belang. Dat geldt in toenemende mate ook voor de kosten
die gemaakt moeten worden voor het verkrijgen van inzamelrechten voor textielinzameling bij
gemeenten. Deze door gemeenten gevraagde afdrachten blijken regelmatig aangewend ten
behoeve van de algemene middelen en niet ter verlaging van de afvalstoffenheffing of lokale
goede doelen. Daardoor blijft er beduidend minder over voor het goede doel en wordt er voorbij
gegaan aan de motieven van de burger die kleding schenkt vanuit de charitatieve gedachte.
KICI ziet een groeiend belang en noodzaak in het realiseren van innovatieve oplossingen voor
met name de ondersoorten cq. niet-herdraagbaar textiel. Daarom blijft KICI streven naar verdere
samenwerking met innovatiepartners in het bedrijfsleven (met name in de kledingbranche) en
met sorteerders.
Het verlies van (gemeentelijke) opdrachtgevers of de aanwinst daarvan zijn van grote invloed
op het uiteindelijke inzamelresultaat. Samenwerken met organisaties als het Nederlandse Rode
Kruis, Fonds Gehandicaptensport en I:Co acht KICI dan ook van groot belang voor het verder
ontwikkelen van de niet gemeentelijke kanalen.
KICI blijft al het mogelijke doen om in deze moeilijke marktomstandigheden de resultaten op
peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.
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Verantwoordingsverklaring
KICI Kledinginzameling is sinds 2001 (als eerste textielinzamelaar) in het bezit
van het CBF-Keur en onderschrijft de principes van het CBF als centrale uitgangs
punten voor de structuur en de strategie van haar organisatie. Een en ander in
lijn met de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels) uit 2005.
1. Gescheiden functies: toezicht, en bestuur en uitvoering
De uitvoerende en toezichthoudende taken zijn duidelijk van elkaar gescheiden. Het bestuur is
verantwoordelijk voor de bestuurlijke en uitvoerende taken, daarnaast is er een toezichthoudend
orgaan. Op 1 januari 2012 bestond het KICI-bestuur uit twee natuurlijke personen, en de Raad
van Toezicht uit zes natuurlijke personen. Juni 2012 trad de heer C. Meivogel af, en kwam het
aantal leden te staan op vijf; er wordt actief gezocht naar een zesde lid. De nieuwe kandidaat zal
moeten voldoen aan de voor de Raad van Toezicht-leden opgestelde profielschets en bij voorkeur
over specifieke branchekennis beschikken. Dit laatste ter optimalisering van de samenstelling
van de Raad van Toezicht. In de vergadering van de Raad van Toezicht is een wervingscommissie
aangesteld.
Bestuursleden zijn:
Hans Markowski, bestuursvoorzitter/algemeen directeur.
verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, Projecten, Innovatie
André Jansen, bestuurder/operationeel directeur.
eindverantwoordelijk voor de commerciële zaken met betrekking tot de inzameling van textiel,
voor de marketing/PR en de logistiek.
Eind 2012 vond een portefeuillewisseling plaats en is de portefeuille Personeel overgedragen aan
de bestuursvoorzitter.
KICI-bestuursleden dragen in collegiale samenwerking de eindverantwoordelijkheid voor de
organisatie.
Het bestuursreglement, opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Toezicht, fungeert als
operationeel kader. Hierin is vastgelegd hoe belangrijke beslissingen worden genomen, en wie
verantwoordelijk is voor welk aandachtsgebied. Maandelijks vindt formeel bestuursoverleg
plaats, worden besluiten genomen en vastgelegd. Statutair is bepaald voor welke beslissingen
vooraf goedkeuring is vereist van de Raad van Toezicht.
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De Raad van Toezicht ontvangt periodiek de besluitenlijst van de bestuursvergaderingen. In 2010
heeft het bestuur in overleg met de Raad van Toezicht richtlijnen opgesteld met betrekking
tot de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en het bestuur
kwamen in 2012 zesmaal bijeen; vooroverleg vond plaats tussen het bestuur en de voorzitter van
de Raad van Toezicht.
Hans Markowski had in 2012 drie nevenfuncties: bestuurslid van de branchevereniging
Vereniging Herwinning Textiel (VHT) en lid van de Certificeringscommissie van de VHT.
Daarnaast is hij namens KICI bestuurder van de Textiles4Textiles B.V. André Jansen vervulde
geen nevenfuncties.
Evaluatie bestuur en Raad van Toezicht
De voorzitter van de Raad van Toezicht en de vice voorzitter evalueren jaarlijks één maal met het
bestuur. In april 2012 werd tevens geëvalueerd door de leden van de Raad van Toezicht onderling.
De resultaten van beide evaluaties zijn schriftelijk vastgelegd.

2. Optimale besteding van de middelen
In het Meerjarenbeleid en de Jaarplannen benoemt KICI haar doelstellingen op de diverse voor
haar van toepassing zijnde gebieden, waaronder fondsenwerving, bestedingen en innovatie.
Per afdeling worden deze plannen verder vertaald naar de in het betreffende jaar uit te voeren
activiteiten.
Kosten
KICI streeft continu naar een optimale besteding van de middelen. Zo dienen de inzamelkosten
van textiel zo laag mogelijk te worden gehouden, terwijl tezelfdertijd landelijke dekking
noodzakelijk is. In 2012 kon met het externe vervoersbestand van KICI efficiënt worden
geopereerd. Behalve met vervoerskosten had KICI te maken met de inzet van bedrijfsmiddelen,
denk aan de textielcontainers. Voor bijplaatsing of vervanging vraagt KICI offertes aan bij
diverse leveranciers (vergelijken prijs/kwaliteitverhouding). Daarnaast zijn er de kosten voor de
eigen organisatie, voor de kantoorhuur, de salarissen en de bedrijfsauto’s.
Wat betreft de salariëring van de directie volgt KICI de enige jaren geleden richtlijnen van de
Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). In 2011 is de salariëring van het bestuur opnieuw
getoetst en conform de markt gebleken.
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Totaal bezoldiging bestuurders
Naam

Dienstverband
Aard
Uren
Parttime percentage
Periode

H.B. Markowski
voorzitter

A.A.A. Jansen
lid

Onbepaalde tijd
40 uren per week
100%
Maand

Onbepaalde tijd
40 uren per week
100%
Maand

Bezoldiging
Jaarinkomen
Bruto loon/salaris
Bijdrage ZKV
Bijdrage ATV
Vakantiegeld
* Km. vergoeding belast. t/m. juli 2012

€
€
€
€
€

93.167
3.149
2.077
7.564
5.886

€
€
€
€
€

€ 6.618
-

Totaal jaarinkomen

€

111.843

€

91.746

SV lasten (werkgeversdeel)
Belastbare vergoedingen/bijtellingen
Netto Pensioenlasten (werkgeversdeel)

€
€
€

6.390
5.606
36.455

€
€
€

8.919
1.645
10.587

Totaal overige lasten en vergoedingen

€

48.452

€

21.150

Totaal bezoldiging 2012

€

160.295

€

112.896

Totaal bezoldiging 2011

€

160.503

€

113.979

* KICI heeft aan beide directieleden een auto ter beschikking gesteld. Dhr. Markowski vanaf 01/08/2012. .
Dhr. Jansen gedurende geheel 2012.
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85.129

Wat blijft er over?
Betreffende de besteding aan goede doelen is het zaak te vermelden dat KICI vijf achtereen
volgende jaren (2007-2011) als enige charitatieve inzamelaar in staat is gebleken ruim boven de
destijds geldende ‘10%-norm voor kledinginzamelaars’ van het CBF uit te komen. Sterker nog,
KICI behaalde zelfs de oorspronkelijke norm van 25%. Hoe hoger dit percentage, hoe effectiever
de kledinginzamelaar omgaat met de door de burger gedoneerde textiel. Met andere woorden:
hoe hoger dit percentage, hoe meer er overblijft voor het goede doel.
Begin 2012 heeft het CBF de hernieuwde versie (18) van het Reglement CBF-Keur gepubliceerd.
Het schrappen van het specifieke artikel voor kledinginzamelaars in het reglement betekende
dat ook KICI en andere kledinginzamelaars niet meer dan 25% van de baten aan kosten voor
fondsenwerving mogen besteden, conform de norm van toepassing zijnde op de ‘gewone’
fondsenwerver. Echter, anders dan de reguliere fondsenwervers, maakt KICI nu eenmaal relatief
hoge kosten voor de inzameling van textiel. Bij de hertoetsing in 2012 heeft KICI dan ook
ontheffing gekregen van het CBF voor de bewuste 25% norm.
Het bedrag door KICI te besteden aan donaties is in 2012 verder onder druk komen te staan.
Steeds meer gemeenten vragen een vergoeding om te mogen inzamelen; in dit geval gaat dat
ten koste van het goede doel.
Criteria bestedingen
Wat betreft donaties aan goede doelen, zijn de KICI-richtlijnen duidelijk vastgelegd in het
KICI-Goede Doelenbeleid 2010. Doelgroepen en toekenningscriteria zijn hierin nauwkeurig
omschreven.
KICI houdt zich strikt aan de in de voorwaarden opgenomen rapportagecriteria.
Bij de eigen projecten in Kenia vindt tweemaal per jaar een werkbezoek plaats; de bevindingen
en resultaten daarvan worden geëvalueerd, en de werkwijzen en uitvoering gecontroleerd door
een medewerkster van Dove International, de aan KICI gelieerde stichting in Kenia.
Inzake de bestedingen door KICI aan Dove kan worden opgemerkt dat KICI ernaar streeft Dove
op korte termijn self supporting te laten zijn.
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3. Omgaan met belanghebbenden
KICI acht het van belang een optimale relatie te ontwikkelen en te behouden met de diverse
groepen belanghebbenden. Hiertoe wordt onder meer zoveel mogelijk actuele informatie
verstrekt via de KICI-website (www.kici.nl), denk aan het jaarverslag, nieuwsberichten,
beleidsmededelingen en korte filmpjes. Desgewenst krijgt men de maandelijkse nieuwsbrief
toegezonden. In 2012 zijn de social media op de website opgenomen.
Wie zijn deze belanghebbenden?
Burgers die kleding doneren via textielcontainers, huis-aan-huisinzamelacties
of bedrijfs- en scholenacties
Via het gratis 0800-nummer of de e-mail stellen burgers hun vragen, doen een suggestie of
melding. Eventuele klachten komen binnen via het gratis nummer, of via het klachtenformulier
op de website. De site verstrekt ook informatie over de klachtenprocedure.
Gemeenten & bedrijven waarbij KICI textiel inzamelt
KICI heeft telefonisch contact met deze relaties maar bezoekt ze ook regelmatig. Een chequeuitreiking ten behoeve van een lokaal goed doel bijvoorbeeld geschiedt sowieso ter plekke,
door betreffende KICI accountmanager. Dit zijn leuke contactmomenten, waarbij veelal ook de
plaatselijke pers aanwezig is. Als kennisbron en adviseur heeft KICI inmiddels drie informatieve
publicaties uitgegeven over resp. textielinzameling, containers en textielrecycling; deze
publicaties zijn aan alle gemeenten verzonden. De boekjes zijn daarnaast ook nog eens op
aanvraag verkrijgbaar.
Afnemers van textiel & andere partners waarmee KICI samenwerkt in innovatietrajecten
KICI investeert veel in onderzoek en innovatie. Zeer regelmatig is er bovendien persoonlijk
contact met deze belanghebbenden, zowel over lopende zaken als over de mogelijkheden om
transparantie en duurzaamheid verder te ontwikkelen.
- KICI werkt samen met G-Star en andere partners: vervezelde spijkerbroeken worden
omgesponnen tot nieuwe garens, waarna de gerecyclede vezels worden gecombineerd met
organisch katoen, geproduceerd zonder pesticide.
Bij een dergelijke recycle-procédé ten behoeve van de productie van nieuwe jeans, vindt
aanzienlijke waterbesparing plaats. KICI beoogt dergelijke co-creaties met duurzaamheid
nastrevende grote kledingmerken, verder uit te breiden.
KICI deed in dit kader al ruime specifieke kennis op, en de verwachtingen voor de toekomst op
dit gebied zijn hoog.
- Tevens vond de afgelopen jaren overleg plaats met het Textiles4Textiles-consortium .
(www.textiles4textiles.eu) over de ontwikkeling van de Textiles4Textiles-sorteermachine.
Eind 2012 is dit project afgerond. In 2013 wordt de machine na verdere opschaling ingezet
voor het automatisch en optimaal sorteren van allerlei soorten textiel.
- Periodiek vindt overleg plaats met VRK-Isolatie, een organisatie ontstaan uit een
samenwerkingsverband tussen KICI Kledinginzameling, Vernooy Secondhand en het
Franse Le Relais. Sinds lange tijd waren deze bedrijven, alle vertegenwoordigd in de
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kledinginzameling en -recyclingbranche, op zoek naar mogelijkheden tot opwaardering van
niet-herdraagbaar tweedehands textiel. In 2005 begon de Franse coöperatie Le Relais met
de ontwikkeling van een hoogwaardig isolatiemateriaal, dat uiteindelijk evolueerde tot het
product Metisse®. Dit in Frankrijk reeds succesvolle product is nu ook op de Nederlandse
markt verkrijgbaar (www.isolatiemetisse.nl).
- Een ander product gemaakt van 85% gerecycled textiel is de ‘Eco Baffle’. Deze geluids
absorberende plaat is ideaal voor gebruik in zwembaden, sporthallen, kantoren enz. ter
verbetering van de akoestiek (www.vrk-isolatie.nl).
- Om haar duurzaamheidprincipe uit te dragen bezoekt KICI ook afnemers van afnemers, en
stimuleert tot de ontwikkeling en implementatie van duurzaamheidscriteria.
Toeleveranciers
Tussen toeleveranciers van de KICI-diensten (de KICI-vervoerders zijn onmisbaar voor het
kwalitatief goed uitvoeren van de dienstverlening aan de gemeenten) en de KICI-afdeling
Logistiek is dagelijks telefonisch contact.
Begunstigden
Ten behoeve van de begunstigden/projecten die middelen van KICI ontvangen, ontwikkelde KICI
een duidelijke procedure met concrete rapportage momenten opdat de begunstigde weet waar
hij aan toe is, wat er van hem verwacht wordt. Waar mogelijk overhandigt een KICI-medewerker
persoonlijk een cheque.
KICI’s eigen medewerkers
De medewerkers van KICI zetten zich ten volle in om de zaken zo optimaal en efficiënt mogelijk
te laten verlopen en zo veel mogelijk middelen te verwerven voor het goede doel. De processen
zijn vastgelegd in ISO-procedures en het handboek AO/IC. Jaarlijks hebben de medewerkers
een functionerings- en beoordelingsgesprek. Tevens hebben alle medewerkers in overleg met
hun leidinggevende een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld. In de loop van het jaar
vinden interne lunchpresentaties plaats door de diverse afdelingen, zodat iedereen binnen de
organisatie op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.
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11. Jaarrekening
Balans per 31 december 2012
Na verwerking resultaat
31.12.2012

31.12.2011

169.941
402.459
572.400

132.298
542.590
674.888

3)

4.166
4.166

1.250
1.250

4)

415.096
29.319
84.683
529.098

268.606
8.154
92.567
369.327

1.214.925

1.415.879

2.320.589

2.461.344

ACTIVA (€) *
Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen
Direct in gebruik voor de doelstelling

Financiële vaste activa
Overige deelnemingen

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

1)
2)

5)
6)

7)

* Voor een toelichting op de nummers 1 tot en met 7 wordt verwezen naar pagina 106 en verder.
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PASSIVA (€) *
Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Herwaarderingsreserve
Overige reserves

8)

Fondsen

Schulden op korte termijn
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Verplichting uitkeringen goede doelen
Overige schulden en overlopende passiva

9)
10)
11)

Ratio’s
Current ratio: vorderingen en liquide middelen / schulden op korte termijn
Solvabiliteit: reserves en fondsen / totale vermogen

* Voor een toelichting op de nummers 8, 9 en 11 wordt verwezen naar pagina 112 en 113..
Voor een toelichting op nummer 10 wordt verwezen naar pagina 115 en verder.
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31.12.2012

31.12.2011

1.026.208
1.026.208

926.208
926.208

-

-

1.026.208

926.208

133.423
69.016
472.644
619.298
1.294.381

272.954
76.461
531.681
654.040
1.535.136

2.320.589

2.461.344

1,35
44%

1,16
38%

Staat van Baten en Lasten over 2012 **
(€)

werkelijk
2012

begroting
2012

werkelijk
2011

5.117.193
40.760

6.026.500
24.000

4.828.385
32.000

12)

5.157.953

6.050.500

4.860.385

13)

1.065.761
141.400

1.209.900
141.800

1.163.728
145.320

1.207.161

1.351.700

1.309.048

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit niet traditionele fondsenwerving/schenkingen
Som der baten
Lasten:
Beschikbaar voor doelstelling
Uitkeringen goede doelen
Uitvoeringskosten doelstelling
(gedeeltelijke doorbelaste salariskosten directie en werknemers)

Werving baten
kosten eigen fondsenwerving

14)

3.414.685

4.349.000

3.202.064

Beheer en administratie
kosten beheer en administratie

16)

436.107

347.000

347.613

5.057.953

6.047.700

4.858.725

Overschot voor belasting
Vennootschapsbelasting

100.000
-

2.800
-

1.660
1.660

Overschot na belasting

100.000

2.800

-

Som der bedrijfslasten

** Voor een toelichting op de nummers 12 tot en met 16 wordt verwezen naar pagina 114 en verder.
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Toelichting lastenverdeling en Kasstroomoverzicht
Toelichting lastenverdeling
Bestemming

Doelstelling Kosten eigen Beheer & adm.
A)
fondsenw.
B)

Geoormerkte projecten
Vaste begunstigde
Vrije ruimte projecten
Geschonken kleding
Salarissen/sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Inzamelheffing gemeenten
Logistiek derden - transporteurs
Logistiek derden - overige
Afschrijvingen -/- boekresultaat
Onderhoudskosten containers
Autokosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Belastingen en leges
Reclame- en publiciteitskosten
Advieskosten
Bestuurskosten
Overige algemene kosten
Projecten innovatie
Rente baten
Bankkosten
Incidentele baten
Resultaat deelneming / afwaardering
vorderingen deelneming

404.181
125.000
272.211
264.369
141.400

Totaal

1.207.161

594.756
106.043
122.910
212.654
1.273.474
24.890
189.035
170.322
42.229
59.039
98.800
67.166
160.885
125.645
27.281
119.488
(15.129)
2.132
(93.106)
126.171

266.450

3.414.685

436.107

18.791
12.404
10.000
5.000
11.338
112.124

Totaal
2012

Begroot
2012

Totaal
2011

404.181
548.770
125.000
125.000
273.600
272.211
262.530
264.369
1.002.606 * 1.076.300
137.000
106.043 *
122.910
114.500
184.000
212.654 *
1.273.474 * 2.004.100
103.000
24.890 *
160.600
189.035 *
58.900
170.322 *
60.500
42.229 *
77.830
84.100
111.204
113.400
67.166
58.400
202.000
170.885 *
80.000
130.645 *
11.338
12.000
294.500
139.405 *
115.300
119.488 *
(15.129)
(18.000)
2.132
(93.106) *
126.171 *
(2.800)

398.567
125.000
465.209
174.952
915.847
91.531
126.437
76.796
1.269.177
61.138
134.435
246.622
24.747
89.972
102.300
56.354
136.488
56.097
3.690
171.774
115.555
(20.919)
1.954
35.002

5.057.953

6.047.700 - 4.858.725

Bedragen tussen ( ) betreffen bedrijfsopbrengsten.
A) “de doelstelling van KICI is de behartiging van maatschappelijke belangen, zowel binnen als buiten Nederland en
voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin des woords (specificaties op pagina 118 t/m 121).”
B) Ten behoeve van een inzicht in de omvang en samenstelling van de kosten van de eigen organisatie wordt een
specificatie gegeven van de kosten van eigen fondsenwerving op pagina 122. De kosten van beheer en administratie
worden verwerkt conform de aanbeveling van het VFI en zijn afzonderlijk gespecificeerd op pagina 124.
*) zie nadere toelichting van deze posten op pagina 125.
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Kasstroomoverzicht
(€)

lopend
boekjaar

voorgaand
boekjaar

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat

100.000

-

Aanpassingen voor:
afschrijvingen materiële vaste activa
(afname) voorziening

192.956
-

154.435
-

(159.771)
(240.755)
(107.570)

(4.778)
(323.770)
(174.113)

(2.916)
(91.121)
653
(93.384)

(703.727)
75.000
(628.727)

(Afname) geldmiddelen
Geldmiddelen per 1 januari

(200.954)
1.415.879

(802.840)
2.218.719

Geldmiddelen per 31 december

1.214.925

1.415.879

Veranderingen in werkkapitaal:
afname voorraden
afname vorderingen
(afname) / toename kortlopende schulden

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in financiële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in financiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
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Toelichting op het resultaat verkopen gebruikte goederen
werkelijk
2012

begroting
2012

werkelijk
2011

5.117
5.117

5.998
29
6.027

4.734
94
4.828

10.531
59
10.590

13.451
49
13.500

10.784
52
10.836

10.590

13.500

10.836

OVERZICHT BRUTO INKOMSTEN
(bedragen x €. 1.000)
Netto-omzet
Baten uit eigen fondsenwerving
Omzet inzameling
Omzet dienstverlening
Totaal
GOEDEREN BEWEGING
(hoeveelheden x 1.000 kilo)
Inzamelingen:
* containerinzameling
* alternatieve inzameling

Afleveringen:

CBF-BEREKENING
Gemiddelde marktprijs p/kg
Voortschrijdend gemiddelde marktprijs p/kg
Netto opbrengst totaal gemiddeld in originele staat p/kg
Voortschrijdende gemiddelde netto-opbrengst p/kg
Voortschrijdende gemiddelde netto-opbrengst
p/kg gedeeld door voortschrijdend gemiddelde
netto marktprijs p/kg in % (1)

€
€
€
€

0,484
0,438
0,114
0,110

25%

€
€
€
€

0,446
0,420
0,107
0,105

25%

1) KICI heeft over 2012 uitkeringen aan goede doelen gerealiseerd van 25% van de baten uit eigen fondsenwerving. .
De 25% die KICI kan uitkeren aan goede doelen is beduidend hoger als vergelijkbare kledinginzamelaars. Het CBF
heeft m.i.v. januari 2012 de eis geformuleerd om minimaal 75% van de baten uit eigen fondsenwerving uit te
keren aan het goede doel. Echter voor kledinginzamelaars is dat niet haalbaar vanwege de hoge inzamelkosten
(transportkosten en vergoedingen aan gemeenten). Bij de hertoetsing in 2012 is het verzoek van KICI voor
ontheffing voor deze eis ingewilligd en heeft het CBF het CBF-Keur voor KICI verlengd tot 1 juli 2015.
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Algemene toelichting
Doelstelling en activiteiten
De stichting Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen (KICI) is opgericht op 28 februari 1975
en is gevestigd te Den Haag. De doelstelling van de Stichting luidt als volgt: “de behartiging van
maatschappelijke belangen, zowel binnen als buiten Nederland en voorts al hetgeen met één
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.”
Reserves en fondsen
Het bedrag van de continuïteitsreserve mag circa anderhalf keer de vaste kosten bedragen,
volgens normen van het CBF en VFI.
In de toekomst kan KICI besluiten om de continuïteitsreserve te verhogen. Met ingang van
2012 mag een charitatieve instelling beperkt toevoegen aan het eigen vermogen. Indien
het de doelstelling van KICI niet schaadt, kan dat zonder belastingheffing gedaan worden.
Tot en met de jaarrekening 2012 is het beleid inzake de functie en de omvang van het vrij
besteedbaar vermogen van KICI erop gericht om de gehele behaalde winst te besteden aan de
doelstelling. Echter gezien de gewijzigde markt- en economische omstandigheden heeft KICI
haar continuiteitsreserve verhoogd.
In het licht van de statutaire doelstelling van KICI worden in principe alle gelden die worden
verworven met fondsenwerving aan goede doelen uitgekeerd. Een breed scala aan organisaties
en projecten heeft in de afgelopen jaren een financiële bijdrage van KICI ontvangen. Vanaf 2009
is de nieuwe hoofdbegunstigde Het Nederlandse Rode Kruis.
Belastingplicht
Met betrekking tot de vennootschapsbelastingplicht doet KICI een beroep op artikel 9 lid 1 letter H
van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. KICI keert ook in 2012 het gehele resultaat uit aan
goede doel instellingen, waardoor er in principe geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn 650 (herzien 2011) Fondsenwervende
instellingen. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden
plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen
die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Vergelijking vorig jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar. De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn 650
(herzien 2011). De cijfers voor 2011 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid
met 2012 mogelijk te maken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de
verwachte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van
de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
Financiële vaste activa
De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële
beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager
dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van KICI.
Bij een negatieve nettovermogenswaarde wordt een voorziening gevormd, welke in het geval van
MVOBouw B.V. (33,33%) en KICI BELGIUM BVBA (100%) is gevormd ten laste van de vordering in
rekening-courant en/of de lening u/g. De voorziening zal in het geval van MVOBouw B.V. en KICI
BELGIUM BVBA maximaal de hoogte van de rekening-courant en/of de lening u/g bedragen.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van
bijzondere waardeverminderingen. Dat is het geval bij Retourette B.V. (5%), waar de betaalde
goodwill is afgeboekt wegens aanhoudende verliezen. De in 2011 nieuw opgerichte onderneming
Textiles4Textiles B.V. (16,16%) is opgenomen tegen verkrijgingsprijs.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Overige activa en passiva
Tenzij anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten uit eigen fondsenwerving
Onder baten uit eigen fondsenwerving wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar
geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven
belastingen. Opbrengsten van goederen worden opgenomen bij aflevering. De uitvoeringskosten
van deze goederen worden aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden
opgenomen naar rato waarin de diensten zijn verricht. De uitvoeringskosten van deze diensten
wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Pensioenlasten
De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling (basis en excedentregeling)
getroffen waarbij de pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op het middelloon.
Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds SPNG Pensioenfonds.
De over het boekjaar verschuldigde premies worden als kosten verantwoord. Voor per balansdatum
nog niet betaalde premies wordt een voorziening opgenomen. Aangezien deze verplichtingen een
kortlopend karakter hebben, worden deze gewaardeerd tegen de nominale waarde. De risico’s van
loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk
leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico’s
komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.
In geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds heeft de stichting geen verplichting tot
het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het fiscale resultaat
van het boekjaar.
Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het
zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende
aandeel in het resultaat van deze deelnemingen, na aftrek van de daarop betrekking hebbende
belastingen. Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële
beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Voor een toelichting op
de verwerking van het resultaat van de deelnemingen verwijzen wij naar pagina 108, Toelichting
Financiële Activa.
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TOELICHTING BALANS
ACTIVA
Materiële vaste activa (€)
1 ) Bedrijfsmiddelen
Het verloopoverzicht van de bedrijfsmiddelen ziet er als volgt uit:

Stand per 01/01/2012
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Mutaties boekjaar 2012
Investeringen
Aanschafwaarde desinvesteringen
Cumulatieve afschrijving desinvesteringen
Afschrijvingen

Stand per 31/12/2012
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Afschrijvingspercentages

106

Vervoer
middelen

Kantoor
inventaris /
apparatuur

Totaal

118.443
(27.285)
91.158

210.422
(169.282)
41.140

328.865
(196.567)
132.298

72.489
(10.861)
10.208
(35.700)
36.136

18.632
(17.125)
1.507

91.121
(10.861)
10.208
(52.825)
37.643

180.071
(52.777)
127.294

229.054
(186.407)
42.647

409.125
(239.184)
169.941

20%

20%

20%

TOELICHTING BALANS (VERVOLG)
2 ) Direct in gebruik voor de doelstelling
Het verloopoverzicht van de activa direct in gebruik voor de doelstelling ziet er als volgt uit:
Aantal
(Rol-)
Containers
Stand per 01/01/2012
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

1365

Totaal

1.731.193
(1.188.603)
542.590

21.020
(21.020)

1.752.213
(1.209.623)
542.590

1365

(140.131)
(140.131)

-

(140.131)
(140.131)

1365

1.731.193
(1.328.734)
402.459

21.020
(21.020)
-

1.752.213
(1.349.754)
402.459

20%

20%

Mutaties boekjaar 2012
Investeringen
Aanschafwaarde desinvesteringen
Cum. afschrijving desinvesteringen
Afschrijvingen

Stand per 31/12/2012 *)
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Afschrijvingspercentages

Containers

Rolcontainers
en hekken

*) Per 31 december 2012 staan er 107 containers in voorraad, deze zijn gereserveerd voor een plaatsing in 2013.
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TOELICHTING BALANS (VERVOLG)
Financiële vaste activa
31.12.2012

31.12.2011

1.250
2.916

1.250
-

4.166

1.250

MVOBouw
B.V.

Retourette
B.V.

Totaal

3 ) Overige deelnemingen
Retourette B.V.
MVOBouw B.V.
KICI BELGIUM BVBA
Textiles4Textiles B.V.

Textiles KICI BELGIUM
4Textiles B.V.
BVBA
Stand per 1 januari 2012
Voorziening per 1 januari 2012
Aankopen
Resultaat deelneming 2012
Afwaardering rekening-courant .
en lening u/g
Bijzondere waardeverminderingen .
per 31 december 2012
Stand per 31 december 2012
Voorziening per 31 december 2012
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2.916
-

20.000
(79.798)

(54.097)
54.097
(41.567)

1.250
1.250
-

(52.847)
54.097
1.250
22.916
(121.365)

-

59.798

41.567

-

101.365

-

-

-

-

-

2.916
2.916

(59.798)
59.798
-

(95.664)
95.664
-

1.250
1.250

(151.296)
155.462
4.166

MVOBouw B.V. (handelsnaam VRK Isolatie)
MVOBouw B.V. te Tilburg is opgericht op 15 december 2009. KICI heeft een aandeel van 33 1/3%
verworven bij oprichting van de vennootschap. Het nominaal aandelenkapitaal per 31 december
2012 bedraagt € 18.000. MVOBouw B.V. wordt gewaardeerd op nettovermogenswaarde, echter
niet lager als nihil. Het aandeel van KICI in het eigen vermogen van MVOBouw B.V. is ultimo
2012 negatief € 95.664. Voor het aandeel in het negatief eigen vermogen wordt een voorziening
aangehouden. Primair is de voorziening gevormd ten laste van de vordering in rekening-courant
en lening u/g op MVOBouw B.V., oorspronkelijk groot € 100.470.
Met ingang van 01/01/2013 heeft het bestuur van KICI besloten geen verdere middelen te
verstrekken aan MVOBouw B.V.
Retourette B.V.
Op 15 december 2009 is aanmerkelijk belang genomen van 1.250 aandelen ad € 1 (zijnde 5,0%)
tegen een verkrijgingsprijs van totaal € 75.000 in de aandelen van Retourette B.V. te Zeewolde.
Dit is een strategische deelneming in een veelbelovende, vernieuwende organisatie die zich
toelegt op recycling, inname en milieubewust omgaan met afval verpakkingen en restproducten.
Het nominale aandelenkapitaal per 31 december 2012 bedraagt € 23.000.
Retourette B.V. wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs, echter vanwege aanloopverliezen is in
2010 reeds besloten om de betaalde goodwill af te boeken en Retourette B.V. te waarderen op
nominale waarde.
KICI BELGIUM BVBA SO
Op 1 april 2012 is 100% dochter KICI BELGIUM BVBA opgericht. KICI Nederland heeft een
aandelenkapitaal gestort van € 20.000. Het in het eerste jaar gerealiseerde verlies ad € 79.798
is conform verwachting. KICI BELGIUM wordt gewaardeerd op nettovermogenswaarde, echter
niet lager als nihil.
Voor de komende jaren wordt een gestage groei in omzet en marktaandeel geprognotiseerd
en een verbetering van het rendement. Het aandeel van KICI in het eigen vermogen van KICI
Belgium is ultimo 2012 negatief € 59.798. Voor het aandeel in het negatief eigen vermogen
wordt een voorziening aangehouden. Primair is de voorziening gevormd ten laste van de lening
u/g op KICI BELGIUM oorspronkelijk groot € 81.159.
Textiles4Textiles B.V.
Op 23 november 2011 is een belang genomen van 2.916 aandelen ad € 1 (zijnde 16,16%) tegen een
verkrijgingsprijs van totaal € 2.916.
De jaarrekening over 2012 is nog niet gereed, maar gezien het belang van KICI, is de deelneming
op verkrijgingsprijs gewaardeerd.
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TOELICHTING BALANS (VERVOLG)
Vorderingen (€)
4 ) Handelsdebiteuren
Handelsdebiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

31.12.2012

31.12.2011

415.096
415.096

268.606
268.606

De stijging van de debiteuren wordt met name veroorzaakt doordat debiteuren de
betalingstermijn van 30 dagen hanteren, waar voorheen facturen ruim binnen die termijn
werden voldaan. Per heden zijn er geen openstaande bedragen meer uit 2012.

5 ) Participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Lening u/g MVOBouw B.V.
Lening u/g KICI BELGIUM BVBA
Rekening-courant MVOBouw B.V.
Rekening-courant KICI BELGIUM BVBA.
Rekening-courant T4T B.V.
Rekening-courant Retourette B.V.

31.12.2012

31.12.2011

-

7.338
816
8.154

27.282
1.221
816
29.319

Over de lening u/g aan MVOBouw B.V. wordt vanaf 1 januari 2012 conform de lening overeenkomst
5% rente berekend. Aflossing van de lening zal uiterlijk geschieden op 31 december 2015. Omtrent
zekerheden zijn afspraken gemaakt. Saldo van de lening bedraagt per 31-12-2012 € 100.470. Deze
lening is in zijn geheel afgeboekt omdat er onzekerheid bestaat of de vordering terugontvangen
wordt. Met ingang van 01/01/2013 heeft het bestuur van KICI besloten geen verdere middelen te
verstrekken aan MVOBouw B.V.
Over de lening u/g aan KICI Belgium BVBA wordt vanaf 1 januari 2013 conform de lening
overeenkomst 5% rente berekend. Aflossing van de lening zal uiterlijk geschieden op
31 december 2015. Omtrent zekerheden zijn afspraken gemaakt. Saldo van de lening
bedraagt per 31-12-2012 € 87.080. Op deze lening is een bedrag ter hoogte van de negatieve
nettovermogenswaarde van KICI BELGIUM in mindering gebracht.
Over het saldo in rekening-courant met participanten en maatschappijen waarin wordt
deelgenomen wordt geen rente berekend. Omtrent aflossing en zekerheden is (nog) niets
overeengekomen.
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6 ) Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruit ontvangen facturen
Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen bankrente
Waarborgsommen
Te ontvangen subsidie
Lening u/g personeel
Overige

7 ) Liquide middelen
Rabobank; rekening-courant
Rabobank; spaarrekening
Triodos Bank, rendementrekening
Kas
Kruisposten

31.12.2012

31.12.2011

46.156
11.759
5.411
18.000
3.250
107
84.683

20.490
21.929
20.769
5.061
24.318
92.567

31.12.2012

31.12.2011

373.334
902.314
251.547
218
(312.488)
1.214.925

502.368
565.125
348.334
52
1.415.879

Het bedrag genoemd onder kruisposten heeft betrekking op een ontvangen subsidie inzake het
EU project, T4T. Dit bedrag is begin januari 2013 uitbetaald aan de overige partners van dat project.
Voor een bedrag van € 18.888 (2011: € 18.574) staan de liquide middelen niet ter vrije beschikking
van de stichting. De aard van de bankgarantie betreft de huur van het pand aan Colijnplein 20 te
Den Haag.
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TOELICHTING BALANS (VERVOLG)
PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN (€)
8 ) Continuiteitsreserve
31.12.2012

31.12.2011

926.208
100.000
1.026.208

770.419
155.789
926.208

Bestemmingsreserve *)
Dit betreft de reserve financiering activa ten behoeve van de doelstelling
Begin verslagjaar
Toevoeging/onttrekking
Eind verslagjaar

-

155.789
(155.789)
-

Overige reserves
Begin verslagjaar
Toevoeging/onttrekking
Resultaat boekjaar
Eind verslagjaar

-

-

1.026.208

926.208

Begin verslagjaar
Toevoeging/onttrekking
Resultaat boekjaar
Eind verslagjaar

Totaal reserves en fondsen

* De bestemmingsreserve bevat de reserve financiering ten behoeve van de doelstelling. Het betreft het vastgelegd
vermogen van ingebruik zijnde kledingcontainers op diverse locaties in Nederland. De verplichting om een
bestemmingsreserve te vormen indien activa gefinancierd is met eigen vermogen is vervallen. Vandaar dat de
bestemmingsreserve per eind 2011 is toegevoegd aan de continiuteitsreserve.

Gezien de verslechterde marktomstandigheden en de economische situatie in Nederland en in
de rest van de wereld heeft KICI besloten haar continuïteitsreserve te verhogen om zo eventuele
tegenvallers in de toekomst beter het hoofd te kunnen bieden.
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SCHULDEN OP KORTE TERMIJN (€)
9 ) Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing/premies volksverzekering
Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting

31.12.2012

31.12.2011

40.465
28.551
69.016

50.674
6.253
19.534
76.461

31.12.2012

31.12.2011

11 ) Overige schulden en overlopende passiva

Pensioenpremies
Publiciteitskosten
Accountants- en administratiekosten
Vakantiegeld en vakantiedagen
Jubileumfonds
Ontvangen waarborgsommen
Te betalen nettoloon
Te betalen personeelskosten
Automatiseringskosten
Advieskosten
Belasting, huur en leges gemeenten
Te verzenden creditnota’s inzake nat en vuil
Overige transitoria

15.000
15.000
40.000
77.855
15.000
137.000
835
18.000
5.000
40.000
56.447
7.450
191.711
619.298

10.000
23.000
37.830
105.604
10.000
137.000 *
36.000
3.089
50.000
66.726
7.450
167.341
654.040

*) Inclusief bankgaranties ter hoogte van € 115.000 ontvangen van afnemers.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Meerjarige financiële verplichting:
Voor de huur van het kantoorpand is een huurovereenkomst tot 31 januari 2015 afgesloten. .
Het contract voorziet in een optie voor KICI tot verlenging van het contract met vijf jaar. Voor
2013 bedraagt de geïndexeerde jaar huur circa € 55.000. Voor het kantoorpand betekent dit
€ 104 per m2. De huurovereenkomst van de opslagunit zal medio 2013 worden beëindigd.
Afspraken met vaste begunstigden:
Vanaf 2009 is de nieuwe hoofdbegunstigde het Nederlandse Rode Kruis, jaarlijks wordt een
vast bedrag van € 125.000 betaald. De overeenkomst eindigt op 31 december 2014. Met ingang
van 2013 zal aan Fonds Gehandicaptensport € 10.000 als vaste bijdrage betaald worden.
De overeenkomst geldt voor 2013 en 2014.
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN (€)
12 ) Som der baten

Inzameling kleding (gemeentelijk)
Opgehaald in kg.
waarvan voor derden

werkelijk
2012

begroting
2012

werkelijk
2011

10.531.059
-

13.451.000
-

10.784.270
-

Gemiddelde prijs per kg.

€

Opbrengst in euro

€ 5.090.709

€ 6.002.000

€ 4.789.591

59.251
-

49.000
-

52.133
-

Inzameling kleding (niet gemeentelijk)
Opgehaald in kg.
waarvan voor derden

0,483

€

0,446

€

0,444

Gemiddelde prijs per kg.

€

0,447

€

0,500

€

0,744

Opbrengst in euro

€

26.484

€

24.500

€

38.794

€
€
€
€

22.260
18.500
40.760

€
€
€
€

24.000
24.000

€
€
€
€

32.000
32.000

Baten uit niet traditionele fondsenwerving/Schenkingen
Ontvangen Bijdragen Knitting Project Kenia
Ontvangen Bijdrage Opstarten Kledinglijn Kenia
Overige bijdragen, zonder specifieke bestemming

Totale ingezamelde kg

10.590.310

13.500.000

10.836.403

Samenvattend:
Totale netto-omzet (eigen fondsenwerving)
Niet traditionele Fondsenwerving/Schenkingen
Totale baten

€ 5.117.193
€
40.760
€ 5.157.953

€ 6.026.500
€
24.000
€ 6.050.500

€ 4.828.385
€
32.000
€ 4.860.385

Gemiddelde prijs per kg. (netto-omzet/totaal ingezamelde kg.)

€

€

€
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0,484

0,447

0,446

LASTEN (€)
Beschikbaar voor doelstelling

Nummer

Omschrijving

05 en 06
06.85

Reservering Daklozen
Dress for Success/Voedselbanken 1)

13) Spec.
W&V
Te betalen Goedgekeurd
31.12.11
2012
56.748
40.337
97.085

-

Betaald
in 2012

Vrijval
2012

10) Spec.
Balans
Te betalen
31.12.12

11.479
(7.500)

45.269
47.837

-

3.979

93.106

-

1 ) De uitkering aan Dress for Success/Voedselbanken gebeurt middels het schenken van kleding en het afboeken van
logistieke kosten..
In 2012 is besloten deze reserveringen vrij te laten vallen. Vanaf heden worden vergoedingen aan beide instellingen
als schenking opgenomen in het jaar van betaling.

Subtotaal projecten 2005 - 2006

97.085

-

3.979

93.106

-

Projecten 2011

11.002

11.003
11.004
11.006A
11.006B
11.006C
11.007
11.006F
11.007
11.008
11.009A
11.009B
11.011
11.012A
11.012B
11.012C

Geoormerkte projecten
Vereniging Initiatief Voor
Ontwikkelingssamenwerking
Diemen
Stg. De Koppel
Stg. Kennemerland-Oost Europa
Stg. Milieu Dichterbij
Het Nederlandse Rode Kruis
Leidschendam
Het Nederlandse Rode Kruis
Voorburg
Welzijn oud en jong
Leidschendam-Voorburg
Stg. Present Den Haag
Stg. Uden Wereldwijd
Stg. Collusie
Stg. Mariette’s Child Care
KICI Knitting Project
Het Nederlandse Rode Kruis
Leerdam
Stg. Old Tafo scholenproject Ghana
Stg. Gemiva-SVG-Groep
Historische Vereniging .
Westelijk Voorne

5.000

5.000

-

7.386
2.218
3.501
6.109

7.386
2.218
3.501
6.109

-

6.109

6.109

-

2.750

2.750

2.750
10.063
3.892
7.000
7.789
4.981

2.750
10.063
3.892
7.000
7.789
4.981

-

2.554
1.250
1.000

2.554
1.250
1.000

-

-

-

115

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN (VERVOLG)
Nummer

Omschrijving

11.013A

Stg. Thuis en toekomst .
voor Sri Lanka
Stg. Gesp
Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap
Stg. Christelijke Zorgboederij
Krimpenerwaard
Stg. Instandhouding Kleine
Landschapselementen in Limburg
Gemeente Leiden - Stedenband
Het Nederlandse Rode Kruis
Bladel
Het Nederlandse Rode Kruis
Hoogeveen
Stg. Kledingbank Wageningen
Gemeenten voor Duurzame
Ontwikkeling
Knitting Project
Het Nederlandse Rode Kruis
Hoogeveen
Het Nederlandse Rode Kruis
Bladel
Stg. Koepel Nationale
Kledingbanken
Stg. Voedselbank .
Gooi & Omstreken
Stg. Bondeko
Stg. Vrienden van Chiromo
Ichthus kerk
Fonds Gehandicaptensport
Stg. VanHarte
Het Nederlandse Rode Kruis
War Child

11.013B
11.013C
11.014
11.015
11.056
11.057
11.058
11.059
11.023
11.090
11.091A
11.091B
11.091C
11.080
11.060
11.061
11.028
11.024B
11.052B
11.062
11.063

Te betalen Goedgekeurd
31.12.11
2012

Betaald
in 2012

Vrijval
2012

Te betalen
31.12.12

5.000

5.000

-

6.923
3.750

6.923
3.750

-

2.609

2.609

-

3.060

3.060

26.987
760

26.987
760

-

2.800

2.800

-

4.029
39.396

4.029
39.396

-

2.000

2.000

-

934

934

-

759

759

307

307

3.000

3.000

-

1.000
1.000
140
2.563
100
32.911
402

1.000
1.000
140
2.563
100
32.911
402

-

214.782

-

214.782

-

-

-

-

11.081

Overige projecten
Milieu
Repair Café

5.000

5.000

-

11.044
11.069
11.055
11.074

Onderwijs
Right to Play
SOS Kinderdorpen België
War Child
Stg. Hoedje van Papier

1.831
5.000
1.500
5.000

1.831
5.000
1.500
5.000

-
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Nummer

Omschrijving

11.079
11.084A
11.084B
11.084
11.085
11.087
11.092

Stg.Fight Cancer
Stg. Unu Pikin
Pink Ribbon Suriname
Retour ontvangen in 2012
SOZ Fonds
Ubuntu Theatre Organisation
Stg. House of Denim

11.031
11.053
11.066
11.067
11.070
11.072
11.075
11.080
11.083
11.088

11.038
11.092
11.054
11.052
11.071
11.073

11.033
11.076
11.077
11.078
11.048
11.065
11.082

Zelfredzaamheid
Samenwerkende Hulp Organisaties
Net4Kids Aid Foundation
Stg. Ontmoeting met
Buitenlandse Vrouwen
Stg. Hilal
Stg. Be More
Orange Babies
Polen Project Lesna Foundation
Gered Gereedschap
Afripads
Stg. 4 Life
Leefbaarheid
Fonds Gehandicaptensport
Stg. de Nieuwe Waterweg
Turks Islamitische Culturele
Stichting Den Haag
Stg. VanHarte
Stg. De Blije Kei
Jantje Beton
Welzijn
Boodschappen Begeleidingsdienst
Het Nederlandse Rode Kruis
Groningen
Het Nederlandse Rode Kruis
Voorne/Putten/Rozenburg
Het Nederlandse Rode Kruis .
Westervoort/Duiven/GroessenLoo
Het Nederlandse Rode Kruis
KWF Kankerbestrijding
Stg. Buddy Netwerk

Subtotaal projecten 2011

Te betalen Goedgekeurd
31.12.11
2012

Betaald
in 2012

Vrijval
2012

Te betalen
31.12.12

9.100

-

5.346
14.000
1.000
11.338
5.000
20.000

5.346
14.000
1.000
(9.100)
11.338
5.000
20.000

5.000
10.000
3.000

5.000
10.000
3.000

-

5.000
5.000
1.500
2.800
10.000
15.000
5.000

5.000
5.000
1.500
2.800
10.000
15.000
5.000

-

10.000
8.000
10.000

10.000
8.000
10.000

-

10.000
5.000
5.000

10.000
5.000
5.000

-

2.000
2.000

2.000
2.000

-

2.000

2.000

-

2.000

2.000

-

15.500
1.000
10.000

15.500
1.000
10.000

-

219.815

-

210.715

9.100

-

434.597

-

425.497

9.100

-
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Nummer

Omschrijving

Te betalen Goedgekeurd
31.12.11
2012

Betaald
in 2012

Vrijval
2012

Te betalen
31.12.12

125.000

125.000

-

29.000

29.000

-

3.999
7.621
50.248
5.000

3.999
-

7.621
50.248
5.000

95.868

32.999

62.869

3.797
20.000
9.683

1.960
-

1.837
20.000
9.683

33.480

1.960

31.520

10.220
29.091
75.000
15.070
200
4.462
1.059
96

7.500
1.200
75.000

2.720
27.891
15.070
200
4.462
1.059
96

135.198

83.700

51.498

Projecten 2012

12.048

12.040
12.005A
12.003
12.021
12.039

12.007
12.022
12.006

12.004
12.015
12.036
12.035
12.038
12.044
12.029
12.020
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Vaste begunstigden
Het Nederlandse Rode Kruis
Geoormerkte projecten
Thema: Duurzaamheid
Gemeenten voor Duurzame
Ontwikkeling
Stg. Aarde-Werk
Stg. De Koppel
Stg. Afvalservice West
Stg. House of Denim

Thema: Onderwijs
Stg. Collusie
Spinners Trust
Stg. Uden Wereldwijd

Thema: Zelfredzaamheid
Stg. Kennemerland-Oost Europa
Gemeente Leiden - Stedenband
Dove International
Fonds Gehandicaptensport
Stg. VanHarte
Stg. War Child
Human Bridge Sweden
Stg. Kledingbank Wageningen

Nummer

12.050
12.012A
12.049
12.005B
12.005C
12.010
12.019
12.018
12.017
12.037

Omschrijving

Te betalen Goedgekeurd
31.12.11
2012

Betaald
in 2012

10.313
477
16.687
5.874

10.313
477

Thema: Leefbaarheid
Swedish Red Cross
Stg. Kinderboerderij Gennep
Het Nederlandse Rode Kruis
Het Nederlandse Rode Kruis
Leidschendam
Het Nederlandse Rode Kruis
Voorburg
Het Nederlandse Rode Kruis
Leerdam
Het Nederlandse Rode Kruis
Zaligheden
Het Nederlandse Rode Kruis
Hoogeveen
Natuur Milieu Educatiecentrum
Maassluis
Stg. Rotterdams Wijktheater

12.001
12.005
12.008
12.011
12.012B
12.013
12.014
12.016
12.023

Subtotaal geoormerkte projecten

Geschonken kleding
aan goede doelen

16.687
5.874
5.874

4.397

4.397

3.264

3.264

1.431

1.431

23.856

23.856

8.000

8.000
10.790

69.383

5.000
9.044
14.026
4.924
15.439
1.923
2.604
2.500
4.000

-

Te betalen
31.12.12

5.874

80.174
Nader aan te wijzen goede
doelen in overleg met gemeenten
n.t.b. met gemeente
n.t.b. met gemeente
n.t.b. met gemeente
n.t.b. met gemeente
n.t.b. met gemeente
n.t.b. met gemeente
n.t.b. met gemeente
n.t.b. met gemeente
n.t.b. met gemeentelijke
kampioen

Vrijval
2012

5.000
9.044
14.026
4.924
15.439
1.923
2.604
2.500
4.000

59.460

-

404.181

129.449

264.369

264.369

59.460
-

274.731

-
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Nummer

Omschrijving

12.051
12.052

Overige projecten
Thema: Duurzaamheid
DOVE International
Coöperatieve Circle Economy
U.A.I.O
Stg. House of Denim

12.072

12.031

12.053
12.057
12.067
12.069
12.046
12.044

2011
12.058
12.056
12.059
12.060
12.063
12.068
12.070
06.85
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Thema: Onderwijs
Federatie van Idealistisch
Democratische Turkse
Organisaties Nederland
Stg. Right to Play
Stg. Lundazi Adoptieplan
Groepsbeschikking Christelijk
Gereformeerde Kerken
Goodwill Group Foundation
Stg. Orange Babies
Stg. War Child

Thema: Zelfredzaamheid
Boodschappen Begeleidingsdienst
Stg. SOS Kinderdorpen Nederland
Stg. Kinderen Kankervrij
Fonds Gehandicaptensport
Stg. Koepel Nationale
Kledingbanken
DOVE International - .
Knitting Project
Stichting Ebenezer
Stg. Leontien.nl Foundation
Nader te bepalen

Te betalen Goedgekeurd
31.12.11
2012

Betaald
in 2012

Vrijval
2012

Te betalen
31.12.12

73.038
15.000

25.000
15.000

48.038
-

5.000

-

5.000

93.038

40.000

53.038

2.000

2.000

-

2.548
1.005
1.000

2.548
-

1.005
1.000

5.000
16.213
16.450

-

5.000
16.213
16.450

44.216

4.548

39.668

89
11.300
1.000
20.208
4.668

89
8.000
1.000
4.941
-

3.300
15.267
4.668

25.000

-

25.000

1.000
5.000
3.914

-

1.000
5.000
3.914

72.179

14.030

58.149

Nummer

12.030
12.032
12.061
12.066
12.047

Omschrijving

Te betalen Goedgekeurd
31.12.11
2012

Betaald
in 2012

55.043
3.000
2.500

21.820
3.000
-

33.223
2.500

5.000
6.335

-

5.000
6.335

71.878

24.820

47.058

(9.100)

-

(9.100)

-

Thema: Leefbaarheid
Het Nederlandse Rode Kruis
Johan Cruyff Foundation
Association Culturelle .
de l’amitié Belgo-Turque
Hilal Hilfsorganisation E.V.
Stg. Jantje Beton

Herverdeling project 11.084,
teruggave in 2012

Vrijval
2012

Te betalen
31.12.12

Subtotaal overige projecten

-

272.211

83.398

(9.100)

197.913

Subtotaal projecten 2012

-

1.065.761

602.217

(9.100)

472.644

531.682

1.065.761

1.031.693

93.106

472.644

2012

2011

Beschikbaar voor doelstelling
Uitvoeringskosten doelstelling

1.207.161
(141.400)

1.309.048
(145.320)

Bruto bedrag beschikbaar voor uitkering
Minus geoormerkte projecten
Minus geschonken kleding aan goede doelen
Hoofdbegunstigde

1.065.761
(404.181)
(264.369)
(125.000)

1.163.728
(398.567)
(174.952)
(125.000)

272.211

465.209

10.590.310

10.836.403

Basis voor begunstiging contractanten:

Netto bedrag beschikbaar voor uitkering
Totaal aantal ingezamelde kilo’s
Per kilo beschikbaar voor doelstelling
Per kilo bruto beschikbaar voor uitkering
Per kilo netto beschikbaar voor uitkering

€
€
€

0,11 €
0,10 €
0,03 €

0,12
0,11
0,04
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WERVING BATEN
14 ) Kosten eigen fondsenwerving
De specificatie van de kosten eigen fondsenwerving na bestemming is als volgt:
werkelijk
2012

begroting
2012

werkelijk
2011

Salarissen/sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Inzamelheffing gemeenten
Logistiek derden - transporteurs
Logistiek derden - overige
Afschrijvingen -/- boekresultaat
Onderhoudskosten containers
Autokosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Belastingen en leges
Reclame- en publiciteitskosten
Advieskosten
Bestuurskosten
Overige algemene kosten
Projecten innovatie
Rente baten
Bankkosten
Incidentele baten
Resultaat deelneming / afwaardering vorderingen deelneming

594.756
106.043
122.910
212.654
1.273.474
24.890
189.035
170.322
42.229
59.039
98.800
67.166
160.885
125.645
27.281
119.488
(15.129)
2.132
(93.106)
126.171

718.000
137.000
114.500
184.000
2.004.100
103.000
160.600
58.900
60.500
69.200
102.800
58.400
192.000
75.000
12.000
216.500
115.300
(18.000)

570.491
91.531
126.437
76.796
1.269.177
61.138
134.435
246.622
24.747
71.978
95.330
56.354
126.488
51.097
3.690
67.851
115.555
(20.919)

(2.800)

1.954
35.002

Totaal kosten eigen fondsenwerving

3.414.685

4.361.000

3.205.754

Toelichting van de belangrijkste verschillen tussen het werkelijke resultaat, de begroting 2012 en het gerealiseerde
resultaat 2011 staat op pagina 124.
Ten behoeve van een inzicht in de omvang en samenstelling van de kosten van de eigen organisatie wordt een
specificatie gegeven van de kosten van eigen fondsenwerving. De kosten van beheer en administratie worden
verwerkt conform de aanbeveling van het VFI. Deze kosten staan gespecificeerd op pagina 124. De kosten genoemd
onder beheer en administratie zijn in mindering gebracht op bovenstaande posten.
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Gemiddeld aantal personeelsleden

2012

Begroot

2011

21,7

20,0

18,1

Totaal bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Naam

Dienstverband
Aard
Uren
Parttime percentage
Periode

H.B. Markowski
voorzitter

A.A.A. Jansen
lid

Onbepaalde tijd
40 uren per week
100%
Maand

Onbepaalde tijd
40 uren per week
100%
Maand

Bezoldiging
Jaarinkomen
Bruto loon/salaris
Bijdrage ZKV
Bijdrage ATV
Vakantiegeld
* Km. vergoeding belast. t/m. juli 2012

€
€
€
€
€

93.167
3.149
2.077
7.564
5.886

€
€
€
€
€

€ 6.618
-

Totaal jaarinkomen

€

111.843

€

91.746

SV lasten (werkgeversdeel)
Belastbare vergoedingen/bijtellingen
Netto Pensioenlasten (werkgeversdeel)

€
€
€

6.390
5.606
36.455

€
€
€

8.919
1.645
10.587

Totaal overige lasten en vergoedingen

€

48.452

€

21.150

Totaal bezoldiging 2012

€

160.295

€

112.896

Totaal bezoldiging 2011

€

160.503

€

113.979

85.129

* KICI heeft aan beide directieleden een auto ter beschikking gesteld. Dhr. Markowski vanaf 01/08/2012. .
Dhr. Jansen gedurende geheel 2012.
Door de Raad van Toezicht wordt de adviesregeling ‘beloning directeuren van goede doelen’ die in de ledenvergadering
van de VFI eind 2005 is vastgesteld, gebruikt voor het vaststellen van de beloning van de bestuurders van KICI. Deze
berekeningswijze, waarin een aantal elementen van de functie van bestuurder / directeur wordt omschreven en gewogen,
wordt periodiek getoetst en indien nodig worden aanpassingen doorgevoerd. In 2011 heeft deze toetsing plaatsgevonden.
Hierbij is vast komen te staan dat de bezoldiging van het bestuur van KICI passend genoemd kan worden bij de omvang
en zwaarte van de functie.
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Procedure benoeming bestuur en Raad van Toezicht.
Zowel de Raad van Toezicht als het bestuur van KICI kennen een reglement waarin diverse zaken
zijn vastgelegd en omschreven. De procedures ten aanzien van benoeming, schorsing en ontslag
van bestuurders en / of leden van de Raad van Toezicht worden eveneens expliciet hierin vermeld.

BEHEER EN ADMINISTRATIE
Beheer en administratie

Raad van Toezicht
Directie en bestuur
Algemeen secretariaat
Financiën, planning & control
ICT
Huisvesting en facilitair
Personeelszaken
Personeelskosten (directe en indirecte
kosten en kosten inhuur)
- Administratiekosten, inclusief personeelszaken
- Accountantskosten
Juridische kosten
Communicatie
Donateurs etc.
Projectadministraties

werkelijk
2012

begroting
2012

werkelijk
2011

100%
50%
100%
100%
naar rato
naar rato
naar rato

11.338
148.150
31.100
87.200
12.404
18.791
-

12.000
143.000
32.600
40.700
10.700
15.000
-

3.690
137.241
23.000
39.795
6.970
17.994
-

100%
100%
vast bedrag
vast bedrag
n.v.t.
n.v.t.

85.849
26.275
5.000
10.000
-

56.000
22.000
5.000
10.000
-

82.496
21.427
5.000
10.000
-

436.107

347.000

347.613

Ten behoeve van een inzicht in de omvang en samenstelling van de kosten van de eigen organisatie
wordt een specificatie gegeven van de kosten van eigen fondsenwerving. De kosten van beheer en
administratie worden verwerkt conform de aanbeveling van het VFI.
Toelichting van de belangrijkste verschillen tussen het werkelijke resultaat 2012,
de begroting 2012 en het gerealiseerde resultaat 2011
Geoormerkte projecten
In de post geoormerkte projecten valt een stijging (€ 5,6k) waar te nemen ten opzichte van 2011.
Het uiteindelijke bedrag voor doelstelling werd sterk gereduceerd als gevolg van de toename aan
inzamelheffingen gemeenten. De inzamelheffingen bedroegen in 2011 € 77k. In 2012 bedroeg
dit € 213k. Een stijging van € 136k. KICI verwacht dat deze trend verder doorzet. Daardoor zal de
uiteindelijke ruimte voor overige projecten verder onder druk komen te staan.
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Beschikbaar voor uitkering
Het bedrag beschikbaar voor uitkering is duidelijk lager dan begroot en dan voorgaand jaar. Dit
wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een lager resultaat ten opzichte van 2011 van circa € 100k.
Daarnaast moet KICI hogere vastgelegde bedragen betalen aan gemeenten en overige goede
doelen van circa € 175k.
Geschonken kleding
De geschonken kleding is toegenomen doordat KICI aan meerdere projecten kleding gedoneerd
heeft.
Salarissen / sociale lasten / pensioenen
De post salarissen/sociale lasten en pensioenen is toegenomen ten opzichte van voorgaand
jaar. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal Fte’s van 18,1 naar 21,7 (inclusief
stagiaires). In 2012 zijn enkele loonkostensubsidies ontvangen, voor de innovatieprojecten die
KICI heeft uitgevoerd. De subsidie bijdrage van onder andere de Europese Unie betrof ruim
€ 80k en was grotendeels bedoeld voor het T4T-project.
Inzamelvergoeding gemeenten
Sterke stijging ten opzichte van 2011. Steeds meer gemeenten vragen een vergoeding
om te mogen inzamelen. Deze stijging is ondermeer gevolg van de in 2011 overgenomen
inzamelcontracten van de VAOP.
Logistiek derden - transporteurs
De kosten voor logistiek derden (transporteurs) zijn duidelijk lager dan begroot en nagenoeg gelijk
aan voorgaand jaar. De daling van de kosten ten opzichte van de begroting wordt verklaard door .
het duidelijk aantal lager dan verwachte ingezamelde kilo’s. Ten opzichte van 2011 zijn de kosten
nagenoeg gelijk gebleven, de minder ingezamelde kilo’s zijn tegen een hogere prijs per kilo ingezameld.
Logistiek derden - overig
De kosten voor logistiek derden (overig) zijn duidelijk lager dan begroot en lager dan het
voorgaande jaar. Het verschil wordt vooral veroorzaakt doordat in 2011 onder deze post ook
het verplaatsen van containers werd geboekt. Vanaf 2012 worden deze kosten geboekt onder
Onderhoudskosten containers.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn toegenomen ten opzichte van voorgaand jaar en ten opzichte van de begroting.
De stijging wordt verklaard door het grote aantal (extra) geïnvesteerde containers in 2011.
Onderhoudskosten containers
De onderhoudskosten containers zijn hoger dan begroot, maar lager dan in 2011. De daling
ten opzichte van 2011 wordt grotendeels veroorzaakt doordat het renovatieproject containers
grotendeels in 2011 werd afgerond. Optimaliseren van opbrengst per container leidde tot veel
meer verplaatsingen in 2012, waardoor kosten hoger uitvielen dan begroot.
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Autokosten
De autokosten zijn toegenomen ten opzichte van voorgaand jaar. Dit is het gevolg van de
aanschaf van drie auto’s in 2012.
Reclame- en publiciteitskosten
De kosten zijn hoger dan voorgaand jaar, maar lager dan begroot. De werkelijke kosten 2012 zijn
overeenkomstig het voorgenomen en in 2012 bijgesteld budget. De stijging ten opzichte van 2011
wordt ingegeven door extra uitgaven om de naamsbekendheid van KICI te vergroten. Er is om
die reden een samenwerking opgezet met Communicatiebureau Zelv, Eindhoven, om zoveel als
mogelijk gebruik te maken van gratis publiciteit.
Advieskosten
De advieskosten zijn aanzienlijk hoger dan voorgaand jaar. In 2012 is veelvuldig gebruik gemaakt
van advies van derden. Deze kosten zijn met name advocaatkosten, ondersteuning en advies
door accountants en belastingadviseurs en notariskosten.
Overige algemene kosten
De algemene kosten zijn gedaald ten opzichte van voorgaand jaar en ten opzichte van de
begroting. De daling ten opzichte van 2011 wordt grotendeels veroorzaakt door lagere reisen verblijfkosten en representatiekosten. De daling ten opzichte van de begroting is het
rechtstreekse gevolg van de uiteindelijke vrijval van de voorziening voor onvoorzien en de vrijval
van reserveringen uit 2011.
Projecten innovatie
In deze post zijn de kosten voor innovatie projecten opgenomen, zoals T4T, Textiles4Life en verder
het onderzoek naar mogelijkheden voor het niet-herdraagbare deel van het ingezamelde textiel.
Eind 2012 werd de finale afrekening van EU subsidie inzake het T4T project ontvangen. Voor
verdere opschaling van de T4T sorteermachine is een reservering opgenomen ten laste van 2012.
Incidentele baten
KICI heeft in 2012 besloten om de reservering uit 2005 en 2006 voor daklozen, Dress for Success
en voedselbanken vrij te laten vallen en toe te voegen aan het eigen vermogen ter versterking
van de solvabiliteit.
Resultaat deelnemingen
Dit betreft het negatieve resultaat over 2012 van MVOBouw B.V. (€ 41.567) en KICI BELGIUM
BVBA (€ 79.798), daarnaast heeft KICI een voorziening getroffen voor de vordering in rekeningcourant op MVOBouw B.V. (€ 4.806).
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BEGROTING 2013 EN MEERJARENRAMING 2014 - 2016
(x € 1000)
Fondsenwerving
Resultaat verkopen gebruikte goederen
* netto-omzet
* ontvangen schenkingen
* beschikbaar voor doelstelling
* kosten eigen fondsenwerving
* kosten beheer en administratie
Overschot voor belasting

Beschikbaar voor doelstelling
* verstrekte uitkeringen aan
contractanten
* geoormerkte projecten
* overige uitkeringen aan goede doelen
* geschonken kleding
* uitvoeringskosten doelstelling
Totaal beschikbaar voor doelstelling

werkelijk
2012

begroting
2013

raming
2014

raming
2015

raming
2016

5.117
41
(1.207)
(3.415)
(436)

6.301
12
(2.080)
(3.860)
(373)

6.672
30
(2.534)
(3.784)
(384)

7.426
36
(3.075)
(3.991)
(396)

8.219
48
(3.660)
(4.199)
(408)

100

-

-

-

-

125

125

125

250

250

404
272
264
141

966
645
119
225

1.223
937
17
232

1.408
1.159
20
239

1.602
1.540
23
246

2.080

2.534

3.075

3.660

1.207 *

* Met ingang van 2013 worden de inzamelvergoedingen gemeeten geboekt onder geoormerkte projecten en
uitkeringen aan contractanten. Mede daardoor nemen de bedragen beschikbaar voor doelstelling vanaf 2013 meer
dan evenredig toe. De post inzamelheffing gemeenten is om die reden vanaf 2013 als nihil weergegeven.

Wist u dat…?

KICI een KICI-keur in het leven heeft geroepen
voor waterdichte ondergrondse containers,
om zo de kwaliteit van de kleding te verbeteren.
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BEGROTING 2013 EN MEERJARENRAMING 2014 - 2016 (VERVOLG)
(x € 1000)
Kosten eigen fondsenwerving
Salarissen/sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Logistiek derden - transporteurs
Logistiek derden - overige
Inzamelheffing gemeenten
Afschrijvingen
Onderhoudskosten containers
Autokosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Belastingen en leges
Reclame- en publiciteitskosten
Advieskosten
Overige algemene kosten
Projecten
Rente baten
Bankkosten
Incidentele baten
Resultaat deelneming / afwaardering
vorderingen deelneming

werkelijk
2012

begroting
2013

raming
2014

raming
2015

raming
2016

595
106
123
1.273
25
213 *
189
170
42
59
99
67
161
126
27
119
(15)
2
(93)
126

480
142
151
1.749
5
158
152
45
66
121
83
147
120
312
94
(18)
53

495
147
156
1.800
5
181
157
46
68
124
85
152
124
316
(21)
(51)

510
151
161
1.968
5
215
161
48
70
128
88
156
127
321
(18)
(101)

520
154
165
2.144
5
246
166
49
72
132
91
161
131
324
(10)
(150)

3.415

3.860

3.784

3.991

4.199

* Met ingang van 2013 worden de inzamelvergoedingen gemeeten geboekt onder geoormerkte projecten en
uitkeringen aan contractanten. Mede daardoor nemen de bedragen beschikbaar voor doelstelling vanaf 2013 meer
dan evenredig toe. De post inzamelheffing gemeenten is om die reden vanaf 2013 als nihil weergegeven.
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(x € 1000)
Kosten beheer en administratie
Raad van Toezicht
Directie en bestuur
Algemeen secretariaat
Financiën, planning & control
ICT
Huisvesting en facilitair
Personeelszaken
Personeelskosten (directe en indirecte
kosten en kosten inhuur)
- Administratiekosten, .
inclusief personeelszaken
- Accountantskosten
Juridische kosten
Communicatie
Donateurs etc.
Projectadministraties

werkelijk
2012

begroting
2013

raming
2014

raming
2015

raming
2016

11
148
31
87
12
19
86

12
123
71
78
15
21
15

12
127
73
80
16
22
15

13
131
75
82
16
22
16

13
135
77
85
17
23
16

26
5
10
-

23
5
10
-

24
5
10
-

24
5
11
-

25
5
11
-

436

373

384

396

408
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Goedkeurende accountantsverklaring BDO Audit & Assurance B.V.
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Colofon
Tekst
Bestuur en medewerkers Stichting KICI
Eindredactie
H.B. Markowski, algemeen directeur
Fotografie
M.m.v. Bauer Südlohn, Maurits Bong, Fashion2, Fonds Gehandicaptensport, .
Idealen Kompas, Marlous Pelser, het Nederlandse Rode Kruis, Loesje Praktijken, .
Maarten van Renssen, Marius Roos en Wieland Textiles B.V.
Concept, vormgeving en realisatie
Zelv, Eindhoven
Stichting Kledinginzameling Charitatieve Instellingen (KICI) is geregistreerd in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41152499.
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Stichting Kledinginzameling Charitatieve Instellingen (KICI)
Colijnplein 20, 2555 HA Den Haag
Tel. 070 3830 306, Fax 070 3851 550, info@kici.nl
www.kici.nl

Het CBF-Keur wordt toegekend aan fondsenwervende organisaties die op verantwoorde
manier geld inzamelen voor een goed doel. Het keurmerk biedt u een garantie dat uw geld of
goederen goed terecht komen. KICI kreeg in 2001 als eerste kledinginzamelaar in Nederland
het CBF-Keur.

