JAARVERSLAG 2021

Werkplaats Nijkerk
Algemeen overzicht
Op 14 januari 2022 is aangekondigd dat de lockdown situatie als gevolg van de
Coronacrisis werd aangepast en dat er voor niet-essentiële activiteiten de standaard
veiligheidsmaatregelen van kracht waren. Ofwel we gingen weer naar een normale
situatie toe. Daarmee is een uitzonderlijk jaar 2021 afgesloten. Hoe de komende tijd
er uit ging zien, was nog onvoorspelbaar met name door een stijgend aantal
besmettingen veroorzaakt door de virusvariant Omnikron De ernst van de situatie
werd voor ons uiterst voelbaar met het overlijden van één van onze collega’s.
Het coronavirus legde een aanmerkelijk deel van het jaar onze activiteiten stil en daardoor
konden we in 2021 maar heel beperkt ons werk uitvoeren.
Met ingang van 15 juni 2021 gingen we in verband met besmettingsgevaar met een kleinere
bezetting weer van start: 1 werkplek voor elektrowerk, 2 plaatsen voor allround technisch
werk, 1 werkplek voor naaimachines en 1 medewerker voor coördinatie/ toezicht. Dat liep tot
15 december toen weer een volledige lockdown werd afgekondigd voor een aantal weken.
We hebben voortdurend onze situatie afgestemd met de leiding van de zorggroep
‘s Heerenloo/ kringloopwinkel Goed Bezig. De verkoop van materialen die niet in de
GG-projecten kunnen worden verwerkt, kon doorlopen met de in de winkel
geplaatste stelling. De winkelopening was vanzelfsprekend ook onderhevig aan de
coronamaatregelen.
Onze visie en strategie opstelling gericht op het verbeteren van de gang van zaken is
door de coronacrisis niet echt uitvoerbaar gebleken. We gaan zien hoe we in 2022
dit wel kunnen realiseren.

Inzameling
We hebben onze inzamelingsactiviteiten het hele jaar kunnen voortzetten. Door de grote
hoeveelheid gereedschap die we in de loop van het jaar moesten opslaan, waren we
genoodzaakt een kritischer voorraadbeleid te hanteren. Hierdoor nam de afvoer van oud ijzer
toe.
Het totale aantal inleverpunten is hetzelfde gebleven en bedraagt 28.
In ons beleid richten wij ons ook op de gemeentelijke overheden die belast zijn met de
recycling van restmateriaal 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 in relatie tot hergebruik.
Wij zijn met de gemeente Nijkerk in gesprek om onze positie op de Milieustraat te verbeteren

In de voorlichting naar de burger propageren gemeentes een verantwoord, circulair en
duurzaam afvalscheidingsbeleid. Op de gemeentelijke afvalkalender van gemeenten zou
vermeld kunnen worden dat oud gereedschap in onze inleverbak kan. Dat lijkt ons een
goede weg de burger ook zo bewust te maken van “afval”. We gaan verdere initiatieven
ontplooien in overeenstemming met de doelstellingen van onze organisatie in de richting van
de gemeenten in onze regio.

GG licht in donkere tijden
Een lichtpunt in het jaar is zeker de opstart van de inzameling van naaimachines. Er zijn
diverse werkplaatsen die zich hier al mee bezighouden maar zonder de specifieke kennis
heeft dit geen kans van slagen. Nu we deze kennis in huis hebben, konden we ook de
inzameling starten. Met een beetje “reclame” in onze wekelijkse rubriek in de stad Nijkerk is
de gestage melding van beschikbare naaimachines op gang gekomen. Met de aanvullende
expertise van een gepensioneerde lokale naaimachinehandelaar heeft ook de reparatie een
impuls gekregen. De eerste 8 machines hebben hun weg gevonden naar Vluchtelingenwerk
in Zeewolde.Ook is de eerste zending onderweg naar de eindbestemming in Oeganda
Gereedschapsproductie
De hoeveelheid ingezamelde gereedschappen was dit jaar weer iets minder dan in het
vorige coronajaar. Doordat er weinig gereedschap is verzonden, liepen de voorraden op.
Een oplossing in de nabije toekomst zal zijn een deel van het gereedschap op kwaliteit te
selecteren en te verzenden zonder al te veel te investeren in opknapuren. Een ander
alternatief is om in een aantal landen in Afrika herstelwerkplaatsen op te zetten die
geselecteerd gereedschap kunnen opknappen. Een van de eerste van deze werkplaatsen is
al operationeel.

In totaal zijn er 6 sets voor timmeren, metselen, metaal en automonteur gemaakt en 10 1persoons sets voor timmeren en metaal, in omvang 4,39 m3 en in gewicht 1869 kg. Dit werd
verzonden naar Oeganda, Ghana, Malawi, Tanzania en Sierra Leone.
Medewerkers
Al aan het begin van het jaar werden we geraakt door het trieste bericht dat een van onze
collega’s was overleden als gevolg van de coronaziekte.
Aan het eind van het jaar waren er 17 vrijwilligers actief in en rond de werkplaats.
De jaarlijkse Arbo risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) heeft niet plaatsgevonden.
In de loop van het jaar hebben we 2 keer een Nieuwsbrief rondgezonden om alle vrijwilligers
te informeren over wetenswaardigheden.
Evenementen
Alle publieke evenementen in 2021 zijn afgelast en daarmee kwam ook onze deelname aan
enkele te vervallen.
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.
We hebben een eigen Facebookpagina en plaatsen met enige regelmaat berichten erop.
Website
We hebben in de loop van het jaar diverse onderdelen van onze website kunnen verbeteren
dankzij de ICT-vakkennis van de partner van onze voorzitter. Zo is de website ondergebracht
bij een andere provider, is de contactmogelijkheid met een formulier verbeterd en is ook het
aanzien weer wat verfraaid.

Financiën
Financieel hebben we een goed jaar gehad. Gezamenlijk met de Kringloopwinkel Goed
Bezige verkopen we ingezamelde goederen die voor ons incourant zijn. Deze goederen
kunnen we niet gebruiken in de projecten. De opbrengst wordt gelijkelijk verdeeld. Verder
hebben we inkomsten verkregen uit de verkoop van oud ijzer en artikelen via Marktplaats
We hebben het landelijke Dienstencentrum Gered Gereedschap in Amsterdam de kosten
vergoed die verbonden waren het Landelijk Overleg Werkplaatsen in Nijkerk.
We begonnen 1 januari 2021 met een saldo van € 12.986. Het jaar werd afgesloten met een
saldo van € 14681.

Sponsoring
De Supermarkt Albert Heijn te Nijkerk schonk ons een bedrag van € 586,00
Alle particulieren, scholen en bedrijven danken we voor de inlevering van de nodige
gereedschappen/ materialen.

Organisatie
Bestuur
Het bestuur van de stichting Gered gereedschap Nijkerk bestond in 2021 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 naast de inleverbalie
van de winkel Goed Bezig in de stelling.
Gereedschappen kunnen worden aangeleverd bij onze werkplaats, van tevoren even mailen
naar nijkerk@geredgereedschap.nl of bellen met tel.nr. 0653187160
Informatie.
Voor nadere informatie of inlichtingen kunt u kijken op de landelijke website
www.geredgereedschap.nl.
Inlichtingen en/of een folder over GG Nijkerk kunt u vragen bij het secretariaat
secretariaatnijkerk@geredgereedschap.nl
Dit verslag is opgemaakt volgens de voorwaarden van de ANBI en wordt verspreid onder
onze relaties.

