Stichting Gered Gereedschap Nijkerk.
Balans 2020
Activa
geldmiddelen
inventaris
debiteuren
Totaal

31,12,2020
€ 12.486,59
€
500,00
€
-,€ 12.986,59

1,1,2020
€ 12.545,56
€ 1.000,00
€
-,€ 13.545,56

Passiva
vermogen
crediteuren
Totaal

31,12,2020
€ 12.986,59
€
-,€ 12.986,59

1,1,2020
€ 13.545,56
€
-,€ 13.545,56

nadelig saldo 2020

€

-558,97

Resultatenrekening
Lasten (selectie)
bankkosten
huisvesting
kosten werkplaats
inkoop materialen projecten
voorzieningen vrijwilligers
promotiekosten
afschrijvingen
donatie DCGG
donatie BDU

€
159,79
€
€
622,98
€
200,00
€ 1.585,00
€
100,00
€
500,00
€ 1.500,00
€
100,00

Baten (selectie)
eigen opbrengsten
donaties
diverse baten (oud ijzer)

€ 2.707,00
€
950,00
€ 1.111,00

Toelichting op balans
geldmiddelen
ING betaalrekening
ING spaarrekening
kasgeld

31,12,2020
€ 2.327,87
€ 9.004,72
€ 1.154,00

31,12,2019
€ 5.230,84
€ 6.004,72
€ 1.310,10

Totaal

€ 12.486,59

€ 12.545,66

Inventaris
transportmiddelen

31,12,2020
€
500,00

31,12,2019
€ 1.000,00

Totaal

€

500,00

€ 1.000,00

eigen vermogen

31,12,2020

stand einde boekjaar
resultaat lopend boekjaar

€ 12.986,59
€ -558,87

31,12,2019
€ 10.093,72
€ 3.451,94

Totaal

€ 12.427,72

€ 13.545,66

Toelichting resultatenrekening

Bankzaken,

voor het gebruik van een zakelijke rekening worden zaken in rekening
gebracht zoals maandelijks gebruik en kosten bij het storten van
inkomsten uit kontante verkoop .

Huisvesting,

wij zijn als een van de weinige werkplaatsen in de gelukkige
omstandigheid dat wij geen huisvestingskosten hebben. Onze dank gaat
dan ook uit naar stichting s’Heerenloo die de kringloopwinkel “Goed
Bezig “ in Nijkerk exploiteert. In de kringloopwinkel is een apart gedeelte
waar wij onze overbodige spullen aanbieden met een 50 / 50 verdeling
voor de kringloop en voor GGN. Duidelijk een win-win situatie.

Kosten werkplaats,

naast de huisvesting om niet zijn er natuurlijk wel kosten voor de
werkplaats. Zo moeten er met regelmaat zaken worden aangeschaft voor
het ontroesten, straalgrid, norsels voor de straalkast, schuurpapier, vet,

olie, poetsdoeken, werkhandsoenen enz. Tevens zijn er zaken die na
verloop van tijd aan vervanging toe zijn.
Inkoop materieel projecten,

het komt voor dat sommige zaken niet op voorraad zijn of van een
dusdanige kwaliteit, dat wij ze onder de maat vinden voor een project.
Als voorbeeld noemen we hier timmermanspotloden, schuifmaten,
rolmaten e.d. Deze worden aangeschaft via bv HBM in Moordrecht of
gezocht naar aanbiedingen op marktplaats. Daarnaast schaffen we
individuele zaken zo veel mogelijk aan bij lokale ondernemers.

Voorzieningen vrijwilligers,

gezien onze financiële positie zijn wij in staat om onze medewerkers een
kerstpakket aan te bieden, dat wij betrekken bij een lokale ondernemer.
Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om bij bepaalde jubilea de
medewerker te voorzien van een leuke attentie.

Promotiekosten,

ook GGN timmert aan de weg middels folders, flyers, visitekaartjes. Deze
worden gedeeltelijk gesponsord door een lokale ondernemer.

Afschrijvingen,

aangeschaft een aanhanger t.b.v. het ophalen van de gereedschappen bij
de inleverpunten. Afschrijving in drie jaar, gezien het aanschaf bedrag.
Gekocht in 2018 voor € 1500,- restwaarde 2020 € 500,- Voor de overige
zaken in de werkplaats vindt inmiddels geen afschrijving meer plaats. Het
is reeds afgeboekt of door schenking verkregen, waardoor er geen
investering tegenover staat.

Eigen opbrengsten,

bij het inzamelen komen er met relgelmaat zaken binnen die niet binnen
onze projecten passen zoals bladblazers, tuingereedschap, gereedschap
met Engelse maten, hobbyspul niet geschikt voor scholen, enz. Zoals
reeds vermeld proberen wij dat via de kringloop van Goed Bezig te
verkopen. Naast deze zaken is er ook een gedeelte van wat ingezameld
wordt aan te merken als “oud ijzer” dat ook weer wat oplevert.

Donaties,

medio 2020 hebben wij een donatie mogen ontvangen van een collega
werkplaats in Best. Door het vervallen van hun locatie met geen zicht op
vervanging hebben ze besloten zich op te heffen. De financiële middelen
hebben ze gedoneerd aan de bestaande werkplaatsen. Waarvoor veel
dank! Gezien onze mooie financiële positie hebben wij besloten om een
container te financieren voor het transport naar een bestemming in
Afrika. Indien mogelijk zal dat jaarlijks plaatsvinden mits onze financiële
positie boven een vastgesteld minimum uitkomt.

Diverse baten,

onze inkomsten bestaan uit verkoop via Goed Bezig, Oud ijzer, via
marktplaats en individuele verkoop. Het gaat hier in vrijwel alle gevallen
om zaken die niet bij de projecten passen.

