JAARVERSLAG 2020

Werkplaats Nijkerk
Algemeen overzicht
Dat dit verslagjaar een bijzonder jaar is, zal in meer jaaroverzichten te lezen zijn. De
Coronavirus pandemie heeft verstrekkende gevolgen voor het leven in de wereld en ook voor
ons. De overheid legde beperkende maatregelen op, hetgeen voor de werkplaats betekende
dat deze twee keer helemaal dicht ging. De 1e keer van 15maart tot 2 juni en de 2e keer
van af begin half september doorlopend tot in 2021. In de tussentijd konden maar 4 personen
tegelijkertijd in de werkplaats zijn vanwege de “anderhalve meter” samenleving. De aanwezig
van personen is vastgelegd in een tijdelijk rooster.
De samenwerking met de zorggroep “s Heerenloo/ kringloopwinkel Goed Bezig verloopt goed
en is voor beide partijen profijtelijk. De opbrengst van de verkoop van materialen die niet in
de GG-projecten kunnen worden verwerkt, is zodanig dat de stellingruimte voor deze verkoop
is uitgebreid. De winkelopening was ook onderhevig aan de coronamaatregelen.

Inzameling
Onze kernactiviteit is het inzamelen en opknappen van oude gereedschappen ten behoeve van het
hergebruik voor opleidingstrajecten in ontwikkelingslanden. Op deze manier wordt:
• Bij ons het milieu gespaard,
• Het mogelijk dat wij een steentje bijdragen aan een circulaire economie door
oud gereedschap niet weg te gooien,
• Besparing van grondstoffen en energie voor de fabricage van nieuwe
producten gerealiseerd.

De inzameling is de afgelopen jaren gestaag gegroeid mede doordat we er ook in slagen bij diverse
bedrijven zichtbaar te worden, landelijk maar ook regionaal. Deze trend willen we doorzetten
We hebben dit jaar drie nieuwe inleverpunten ingericht bij de Multimate in Bunschoten, bij een winkel
van GBI in Ermelo en in Nijkerkerveen bij de ingang van de Veensche Kas. Het totale aantal
inleverpunten bedraagt nu 28.
In ons beleid richten wij ons specifiek op de gemeentelijke overheden die belast zijn met de
afvalverwerking van de burger. Ondanks het feit dat de gemeentelijke politiek meestal wel weet wat er
moet gebeuren, leidt dat niet tot een proactieve opstelling daar waar het gaat om de inrichting van de
gemeentelijke milieustraten. Zou die er wel zijn dan zou dat betekenen dat recyclebaar gereedschap
uit de afvalstromen wordt verwijderd via een door ons geplaatste inleverbak. In de voorlichting naar de
burger propageren gemeentes een verantwoord, circulair en duurzaam afvalscheidingsbeleid.
Gelukkig kan het anders. In de gemeenten Leusden, Bunschoten/ Spakenburg en Nijkerk zijn
inleverbakken geplaatst op de gemeentelijke milieustraat. Op de gemeentelijke afvalkalender van
deze gemeenten staat vermeld dat oud gereedschap in onze inleverbak kan/ moet. Dat lijkt ons een
goede weg. We gaan verdere initiatieven ontplooien in overeenstemming met de doelstellingen van
onze organisatie en gemeenten in onze regio.

Milieustraat Leusden

Op de Milieustraat van Leusden hebben we met gemeentelijke medewerkers onze activiteiten een
prominente plaats kunnen geven.
De ingekomen goederen waren dit jaar iets minder zijn dan in het vorige jaar. Doordat er weinig
gereedschap is verzonden, lopen de voorraden op. Een oplossing in de nabije toekomst zal zijn een
deel van het gereedschap op kwaliteit te selecteren en toch te verzenden. In een aantal landen in
Afrika zijn ondertussen ook herstelwerkplaatsen opgezet die eventueel opknapwerk kunnen uitvoeren.

Medewerkers
In januari hebben we een overlegbijeenkomst gehouden. Besproken onderwerpen waren o.a :
-Orde en netheid in de werkplaats, een doorlopend punt van aandacht vanwege de beperkte ruimte.
- Verkoop incourante goederen in de GB-winkel gestegen door een betere coördinatie
- Werkplaats jaaromzet 2019,
- Financiën 2019,
- Jaarevaluatie. Alle vrijwilligers konden een vragenlijst invullen om aan te geven hoe de huidige gang
van zaken verloopt en wat aandacht vraagt. De algehele gang van zaken is positief beoordeeld.
De bezetting is met 2 personen uitgebreid waarmee nu ook de tweede vrouwelijke vrijwilliger haar
intrede heeft gedaan. In de loop van het jaar hebben ook 2 stagiaires meegewerkt in het proces van
opknappen van gereedschappen. Ter vermindering van risico’s van aansprakelijkheid voor stagiaires
is een praktijkovereenkomst opgesteld. Ook voor bezoekers aan de werkplaats is een protocol
opgesteld.
We hebben een Arbo risico inventarisatie en evaluatie ( RIE) checklist samengesteld. Ondanks het
feit dat deze regelgeving in onze situatie niet verplicht is, lijkt het ons van belang hier toch regelmatig
aandacht aan te geven. We hebben voor een medewerker een stastoel in gebruik genomen en ook
zijn klachten over het geluidsniveau van de straalkast opgelost door een motor in een geluidsdichte
box naar buiten te brengen.

Uitgevoerde projecten/ werkzaamheden
Ons werk is in onderstaande landen afgeleverd.
Ghana : 1 set automonteur, 1 set metaalbewerking, 1 set elektromonteur
Malawi : 5 x1 pers. Metaal

Tanzania: 5 x 1pers. Timmeren, 1 set Metaalbewerking, 2 set timmeren, 1 set Loodgieter,
2x 1pers. Metaal
In totaal zijn dit 7 sets en 12 1-pers sets en is het 3,98 m3(64%) en 2177 kg (73%) De tussen ( )
geplaatste procentuele cijfers relateren aan die van vorig jaar
We hebben ook 2 pallets met divers gereedschap en tuingereedschap afgeleverd bij de stichting
HCCP in Heeten ten behoeve van diverse projecten in de Filipijnen.

Relatiebeheer en communicatie
Evenementen
Alle evenementen in 2020 zijn afgelast. Als gevolg hiervan zijn we een deel van onze inkomsten
misgelopen.

Publiciteit
De rubriek in het huis aan huisblad Stad Nijkerk (BDU) met als titel “Weet u wat dit is?” kan zich in een
goede belangstelling verheugen. We vragen de lezers of ze een ons onbekend stuk gereedschap
(her)kennen. De rubriek wordt gezien de reacties die we krijgen, goed bekeken.
Voorts werd er een artikel geplaatst in het consumentenblad van verzekeringsmaatschappij Univé
Samen met een algemeen verhaal en een artikel in de Bunschoter Courant over de plaatsing van een
inzamelkist bij de Multimate bouwmarkt.
We hebben een eigen Facebookpagina en plaatsen met enige regelmaat berichten erop.

Website
Naar aanleiding van opmerkingen van de Belastingdienst met betrekking tot de criteria van de ANBIregelgeving hebben we de website op een aantal onderdelen aangepast. Naast een Beleids- en
visienotitie plaatsen we nu ook een financieel jaaroverzicht op de site.

Financiën
Financieel hebben we toch weer een goed jaar gehad. De goede samenwerking met ’s Heerenloo
draagt daar sterk toe mede bij. We verkopen voor ons incourante goederen die niet in de projecten
kunnen worden opgenomen in de kringloopwinkel Goed Bezig. De opbrengst verdelen we gelijkelijk.
Voor het verkopen van goederen hebben we ook verkoopvoorwaarden opgesteld om eventuele

problemen te voorkomen. Verder hebben we inkomsten verkregen uit de verkoop van oud ijzer en
artikelen via Marktplaats
We hebben aan de landelijke Dienstencentrum een bedrag van €1500,00 geschonken voor de
aanschaf van een container die gebruik wordt voor de verscheping van goederen naar onze
doelgroepen.
We begonnen 1 januari 2020 met een saldo van € 13545,56. Het jaar werd afgesloten met een saldo
van € 12986,59.

Sponsoring
Een trouwe sponsor in de afgelopen jaren was het bedrijf Pleijsier Bouw in Nijkerk. Met enige
regelmaat ontvingen wij underlayment, plaatmateriaal dat we gebruiken voor het maken van
verzendkisten waarmee we onze “productie” verschepen naar Afrika. Wij hebben met de directie onze
relatie geëvalueerd op basis waarvan besloten werd in de hal van de onderneming een model
verzendkist met gereedschap ten toon te stellen.
Alle particulieren, scholen en bedrijven danken we voor de inlevering van de nodige gereedschappen/
materialen
.

Verzendkist met gereedschap bij Pleijsierbouw

Organisatie
Bestuur
Het bestuur van de stichting Gered gereedschap Nijkerk bestond in 2020 uit:
Lize van den Hoogenband, Voorzitter
Pim van de Kraats, Penningmeester en Werkplaats coördinator
Karel Schirmer, Secretaris PR/ Communicatie/ Sponsoring

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 secretariaatnijkerk@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 inzameling maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 uur
Gereedschappen kunnen worden aangeleverd bij onze werkplaats, beschikbaarheid mailen naar
nijkerk@geredgereedschap.nl of bellen met tel.nr. 0653187160
Dit verslag is opgemaakt volgens de voorwaarden van de ANBI en wordt verspreid onder onze
relaties.

Bestemming van onze gereedschappen
Voor wie eens wil kijken waar het gereedschap terecht komt, is hier een klein verslag uit Kampala –
Uganda: https://www.youtube.com/watch?v=vBuiHls7eDw&feature=youtu.be

