ANBI JAARVERSLAG 2018

NIJKERK
Algemeen
Het jaar 2018 is over het geheel een goed jaar geweest voor Gered Gereedschap werkplaats Nijkerk.
De samenwerking met de zorggroep ‘s Heerenloo is verder gegroeid hetgeen voor beide partijen een
aantal grote voordelen heeft. De activiteiten van de organisaties laten zich ook een beetje in elkaar
schuiven, beide doen dingen voor elkaar. De situering buiten het centrum vormt voor de Nijkerkse
bevolking geen belemmering om spullen te komen brengen. Wellicht dat de aanwezigheid van de
kringloopwinkel mede in dit verband een rol speelt. Ook dat we 5 dagen in de week open zijn voor
het aanbrengen van gereedschap is handig. Onze stand in de winkel met zaken die niet in de
projecten voor onze doelgroepen passen, levert een aardige omzet op.
De ambitieuze plannen van onze landelijke organisatie en de daarmee geformuleerde doelstellingen
scheppen voldoende ruimte om aan een groeiende vraag te blijven voldoen.
De aard en kwaliteit van de ingebrachte gereedschappen confronteert ons met de noodzaak om
maatschappelijk steeds meer de duurzaamheid van onze activiteiten te benadrukken. Er wordt ook
heel veel bijna ongebruikt materiaal aangeleverd dat we met ons werk gelukkig een verantwoorde
nieuwe bestemming kunnen geven.

Activiteiten
Inzameling
Onze kernactiviteit is het inzamelen en opknappen van oude en / of niet meer gebruikte
gereedschappen voor opleidings- en ontwikkelingsprojecten in diverse ontwikkelingslanden. We
hebben in de laatste jaren wat kritischer gekeken naar onze regio om doelmatiger te kunnen
inzamelen en hebben besloten het aantal inleverplaatsen uit te breiden. Op grond hiervan hebben
we inleverboxen kunnen plaatsen in Hoevelaken, Baarn en Nijkerk ( milieustraat ). We hebben niet
kunnen voorzien dat de Praxisvestigingen in Almere en Lelystad voor Werkplaats Amsterdam te ver
waren. We hebben nu 25 inleverpunten waar we materiaal inzamelen. Een plaats als Baarn ( Nijhof )
waar we de eerste 5 weken iedere week naar toe moesten om de bak te legen, leek een schot in de
roos. In ons beleid richten wij ons specifiek op de gemeentelijke overheden. In de voorlichting naar
de burger propageren gemeentes een verantwoord en duurzaam afvalscheidingsbeleid. Als het gaat
om de punten op de i te zetten dan is het plaatsen van onze inleverbox niet vanzelfsprekend. Naast
Leusden, Bunschoten/ Spakenburg is nu ook de gemeentelijke milieustraat van Nijkerk voorzien van
een inleverbox. Wij zijn met een andere gemeente momenteel in gesprek in een langer durende
beslisperiode. We gaan verdere initiatieven ontplooien conform de doelstellingen van onze
organisatie en de gemeenten.

Uitgevoerde projecten
In de loop van het jaar zijn er 8 zeecontainers verscheept.
De bijdrage aan de opleidingsprojecten vanuit onze werkplaats bestond uit:
Uganda
1 set loodgieter, 3 set automonteur, 1 set timmeren,
1 set metaalbewerking
3512 stuks
Kameroen
1 set timmeren
639 stuks
Tanzania
1 set timmeren, 1 set automonteur, 1 set elektricien
1 set metselen
2126 stuks
Daarnaast hebben we enkele lokale initiatieven ondersteund met enkele sets gereedschap op maat.
In totaal zijn 6277 stuks gereedschap gered, opgeknapt en weer goed terecht gekomen. Dat is een
stijging van maar liefst bijna 60 % ten opzichte van het jaar er voor.
De bezetting bestaat nu uit 16 voornamelijk oudere medewerkers. In de loop van het jaar zijn er 3
nieuwe medewerkers bij gekomen, 1 gewaardeerde medewerker is ons helaas ontvallen.

Relatiebeheer en communicatie
Lidmaatschap Matchpoint
Begin 2018 hebben wij ons aangesloten bij Matchpoint in Amersfoort. Matchpoint is een
intermediair zonder winstoogmerken. “ Zij initiëren en faciliteren betekenisvol ondernemen in de
regio Amersfoort”. Het betekent dat ze partijen bij elkaar brengen die iets voor elkaar kunnen
betekenen. Deelname aan de Matchpoint Beursvloer in juni leverde al een aantal interessante
contacten op waaronder de Pondealer organisatie.
Evenementen
We waren bij de lokale evenementen Boerenmaandag, Oldtimer dag en Sleepbootdagen. Op deze PR
dagen verkopen we ook artikelen die niet in onze projecten passen. In de Wereldwinkel te Ermelo
hadden we een tentoonstelling met een overzicht van onze activiteiten. We hebben deelgenomen
aan de Open dag van ’s Heerenloo, onze buren onder hetzelfde dak.
Publiciteit
In de loop van het jaar hebben we in het weekblad Stad Nijkerk een vaste rubriek gekregen “Weet u
wat dit is?” We vragen de lezers of ze een voor ons onbekend voorwerp ( her )kennen. Originele
inzenders, de kenners, nodigen we uit voor een werkplaatsbezoek. Ook met BDU, de nieuwe
uitgever van de krant, zijn goede afspraken gemaakt. Verder zijn er redactionele artikelen
gepubliceerd in Tribune ( ledentijdschrift van de SP ), Stad in Bedrijf ( regionaal bedrijvenmagazine )
en in het blad Dibevo ( Landelijke Dierenwinkels ) over onze activiteiten.
Voor onze landelijke organisatie werkten we mee aan instructievideo’s met als onderwerp het
opknappen van oude gereedschappen.

Financiën
Financiële situatie
Financieel hebben we weer de nodige stabiliteit kunnen realiseren. De goede samenwerking met
’s Heerenloo draagt daar mede toe bij. We begonnen 1 januari 2018 met een saldo van € 9012,80.
Het jaar werd afgesloten met een saldo van € 8596,00. Deze goede financiële positie is mede te
danken aan onze sponsoren. We verkopen voor ons incourante goederen die niet in de projecten
kunnen worden opgenomen in de kringloopwinkel Goed Bezig. De opbrengst verdelen we gelijkelijk.
We waren in de loop van het jaar in staat voor de landelijke organisatie een zeecontainer ter waarde
van € 1500,00 te financieren met de opbrengst van de verkoop van oude metalen. Daarnaast hebben
we met € 500,00 een school project in Oeganda ondersteund via een ex-medewerkster van het
landelijk dienstencentrum.

Sponsoring
Toch moeten wij ook roeien met de riemen die we hebben. We doen er alles aan om ons financiële
ruimte te verschaffen. Dat doen we door metaalrestafval te scheiden zodat we daar een hogere
opbrengst voor krijgen. En er zijn nog wel wat kleine dingen die iets opleveren. Maar dat staat in
geen verhouding met de bijdragen die we van sponsoren krijgen in een materiële vorm. Voor de
verzending van onze gereedschappen ontvingen ook dit jaar weer een pakket underlayment van

Aannemingsbedrijf Pleysier Nijkerk en een van hun toeleveranciers. Van de firma Bronswerk Nijkerk
en Metaalwaren Amersfoort ontvingen we poetsmateriaal. Renea Grafisch Nijkerk heeft ons ook dit
jaar weer geholpen met drukwerk dat ondanks alle digitale mogelijkheden nodig blijft om onze
zichtbaarheid te ondersteunen. Pondealer organisatie schonk ons 25 garagetrolleys waarvan er een
in zeer goede staat en gevuld met gereedschap ( staat nu in Uganda in een werkplaatslokaal op een
school voor automonteurs). Zehndergroup Zwolle doneerde een grotere partij gereedschap,
magazijnmateriaal en een compressor.
Alle particulieren en bedrijven danken we voor de inlevering van de nodige gereedschappen /
materialen.

Organisatie
Bestuur
Het bestuur van de stichting Gered gereedschap Nijkerk bestond in 2018 uit :
Erik van Trigt, Voorzitter
Pim van de Kraats, Penningmeester, Werkplaats coördinator
Karel Schirmer, Secretaris / PR, Communicatie en Sponsoring
Gang van zaken
Jaarlijks hebben we 2 keer overleg met de voltallige bezetting van de werkplaats en met enige
onregelmatigheid sturen we een digitale nieuwtjesbrief rond. Wettelijk werden we geconfronteerd
met de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG). Een protocol In combinatie met een
vrijwilligersovereenkomst regelt nu een aantal formele zaken en schept meer duidelijkheid. Een op
verzoek gemaakte omschrijving van de bestuursfuncties doet dat ook. Voor de veiligheid hebben we
een EHBOkaart geïntroduceerd, handig als er iets vervelends gebeurt. We hebben de lijst met
inleverpunten verbeterd / aangevuld zodat we de communicatie vergemakkelijken.
Voor de kisten met gereedschap die verzonden worden, hebben we een kistbrief gemaakt met een
verhaal over wie we zijn in woord en beeld, die met iedere kist mee gaat.
Algemene gegevens
De Stichting Gered Gereedschap Nijkerk is gevestigd aan de Nijverheidsstraat 7 , 3861RJ Nijkerk.
Het ANBI nummer is 816354947
De website is www.geredgereedschapnijkerk.nl
Het mailadres is nijkerk@geredgereedschap.nl
Het bankrekeningnummer is NL87 INGB 0004 4992 54
Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 32095460
Het secretariaatsadres is p/a Antonie Meilingstraat 7 , 3861HN Nijkerk
Alle medewerkers / vrijwilligers verrichten belangeloos en onbezoldigd hun werkzaamheden
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur

