
Jaarverslag De Brug Kringloop 2020

De Brug Kringloop
Zoals voor iedereen was 2020 ook voor De Brug Kringloop 
een bijzonder jaar. Vanwege alle beperkingen rond Corona 
is de kringloop, winkel zowel als werkplaats, in het voor-
jaar 6 weken gesloten geweest. Daarna mocht alles weer 
langzaam worden opgestart, maar met de nodige beper-
kingen. In december volgde de tweede verplichte sluiting. 
Dit heeft geleid tot een omzetdaling van ongeveer 20%. 
Mede dankzij de overheidssteun is de bedrijfsvoering niet 
in gevaar gekomen.   

Personeel en vrijwilligers
6 vaste medewerkers en een groep 
van ongeveer 60 trouwe en 
betrokken vrijwilligers. 

Werkervaringsplaats De Brug Kringloop
Het hoofddoel van De Brug Kringloop is het creëren 
van zinvolle werkplekken voor cliënten van De Brug. 

 
Taakstraffen
Het afgelopen jaar is een 
grote groep 
mensen vanwege een 
taakstraf in de 
kringloop geplaatst.  
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Subdoelstellingen
Hoewel het helpen van 
mensen middels het 
aanbieden van zinvolle dag-
besteding altijd het hoofddoel 
was en nog steeds is, 
snijdt het mes bij een 
kringloopbedrijf 
natuurlijk aan meerdere 
kanten.

Keurmerk
De Brug Kringloop is in het bezit van 
het Keurmerk Kringloopbedrijven. Dit 
keurmerk is in het leven geroepen om 
professionele kringlooporganisaties 
de mogelijkheid te bieden zichzelf te 
onderscheiden. 
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Mileu (ontrekken afvalstroom/recycling)

Sociale doelstelling (betaalbaar)
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WIE
Stichting De Brug verleent hulp aan verslaafden en hun families, 
ongeacht afkomst en levensovertuiging. 
De Brug werkt nauw samen met onder andere De Hoop ggz 
te Dordrecht, de gemeente Katwijk, Welzijnskwartier, Plat-
form Kocon Katwijk e.a. De Brug is een christelijke instelling.  
De  medewerkers geloven  in  de  Bijbel  als  Gods  geïnspireerd, 
onfeilbaar Woord en aanvaarden Jezus Christus als Gods Zoon en 
de enige weg tot behoud. Zij geloven dat elk mens waardevol is in 
Gods ogen. De Brug is een HKZ gecertificeerde ggz-instelling.
 
DAGELIJKSE LEIDING
H.J. de Wit Manager Bedrijfsvoering
A.A. Brouwer Manager Zorg
 
REDACTIE  
J.F.A. Démoed M. van der Plas (eindredacteur)
G. van der Plas S. Snoeij 
M. Korpelshoek

WAT
Het behandelteam van De Brug bestaat uit diverse disciplines 
waaronder psychologen, maatschappelijk werkers, Verpleegkundig 
Specialist GGZ en een psychiater/psychotherapeut.
Aan iedereen die tot de doelgroep behoort wordt op afspraak 
ambulante behandeling geboden. Er is deeltijdbehandeling, 
woonbegeleiding en een werkervaringsproject.
Voor de overige projecten zie www.debrughelpt.nl. De Brug is tele-
fonisch altijd bereikbaar, in noodgevallen ook buiten kantooruren 
via de 24-uurs telefonische bereikbaarheidsdienst. 
 
WAT KUNT U DOEN?
De Brug wordt financieel gesteund door de overheid, plaatselijke 
kerken, enkele bedrijven en een trouwe groep van vrienden. 
Uw giften zijn van harte welkom; ze zijn aftrekbaar voor de be-
lasting. U kunt het werk van De Brug ook testamentair gedenken.

IBAN NL55RABO0331865165

WAAR
Polikliniek Katwijk
Schaepmanstraat 1  T 071 403 37 33
2221 ER  Katwijk F 071 408 50 92
  E info@debrughelpt.nl
 T http://twitter.com/#!/debrughelpt
  I www.debrughelpt.nl

Polikliniek Leiden
(op afspraak, telefoon 071 403 37 33)

Dagbesteding De Brug Kringloop
Heerenweg 5  T 071 408 56 46  
2222 AM Katwijk I www.debrugkringloop.nl

COLOFON




