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VOORWOORD  JAARVERSLAG 2019
Terugkijkend op 2019 kunnen we stellen dat het een uitstekend jaar is geweest voor
Gered Gereedschap Groningen. 

Zagen we vorig jaar nog een zorgelijke terugloop van het aantal vrijwilligers, in 2019
hebben we maar liefst 6 nieuwe vrijwilligers aangenomen waarmee alle werkdagen 
weer behoorlijk gevuld zijn.

En deze vrijwilligers hoeven zich ook echt niet te vervelen, want de aanvoer van op 
te knappen gereedschap was weer onverminderd groot. We kregen zelfs van 2 
bedrijven die hun magazijn opschoonden een grote hoeveelheid nieuw gereedschap,
wat we zo door konden sturen naar onze projecten, nadat we natuurlijk de 
verpakking hebben verwijderd want anders wil de douane nog wel eens moeilijk 
doen. De productie lag dan ook dit jaar weer op zo'n 30 m3 ,de inhoud 
van 1 container van de totaal 6 die er door heel Gered Gereedschap in Nederland 
verzonden zijn dit jaar.

Over containers gesproken: we hebben de container die we in bruikleen hadden van 
EQIN ( een technisch verhuurbedrijf) van hen moeten overnemen, omdat zij de 
sponsoring stop hebben gezet en deze container voor ons onmisbaar is voor las- en 
slijpwerkzaamheden en opslag. 

Maar ondanks deze financiële aderlating hebben we het jaar toch in de zwarte cijfers
afgesloten, mede door een zeer royale gift van een kerkgemeenschap in Rolde, dus 
ook op dit vlak een uitstekend jaar. Meer hierover in het verslag van de 
penningmeester

Enig zorgenpunt blijft de onzekere situatie betreffende onze huisvesting. De 
eigenaar heeft via een inschrijfprocedure  het gebouw per 1 september 2020 
verkocht.  We hopen dat we de ruimte kunnen blijven huren totdat  de nieuwe 
eigenaar daadwerkelijk met het gebouw aan de slag gaat, maar dat we moeten 
gaan omzien naar een nieuwe locatie is  duidelijk. Zeker geen eenvoudige opgave 
weten we uit ervaring.

Maatschappelijk gezien komt men in steeds meer geledingen tot het inzicht dat de 
Gered Gereedschap methode om materiële hulp te verlenen aan de jongeren in 
Afrika  een effectieve methode is om de ontwikkeling van de betreffende landen te 
stimuleren. Deze ontwikkeling komt van onderen op en gebeurt door de lokale 
gemeenschappen zelf en dat werkt stukken beter dan geld overmaken en hen 
vertellen hoe het moet. Dat de ontwikkeling van Afrika en een betere verdeling van 
de welvaart ook voor Europa van groot belang is wordt steeds evidenter.

Ook onze aanpak betreffende duurzaamheid en hergebruik kan op steeds meer 
bijval rekenen,  " waardeer het, repareer het" is de nieuwe norm, repaircafe's en 
wecyclebakken propageren wat wij al meer dan 30 jaar praktiseren . 
U ziet het: Gered Gereedschap is een voorloper, maar ook  actueler dan ooit.

Dank U voor uw steun en betrokkenheid bij Gered Gereedschap Groningen

Henk Smith (voorzitter GGG)
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RONDOM GGG  

Het afgelopen jaar (2019) is er weer flink gewerkt door de vrijwilligers
bij Gered Gereedschap Groningen (GGG).
Opknappen van gereedschap en verzendklaar maken ervan is dagelijkse kost.

De vrijwilligers van GGG doen werk waar ze plezier aan beleven en ze zijn zich 
bewust van het feit, dat het werk zinvol is.
De ontvangers (opleidingsscholen, bedrijfjes die ontstaan, vrouwengroepen, enz.) 
van het opgeknapte gereedschap aan de andere kant van de wereld  zijn er blij mee.
En er ontstaan banen met kwalitatief goed gereedschap gedoneerd door GG.

Je voorkomt er bovendien economische vluchtelingen mee, want het liefst blijft men 
toch in eigen omgeving met eigen cultuur, maar er moeten dan wel banen zijn. 
Bovendien voorkom je levensgevaarlijke overtochten over bijvoorbeeld de 
Middellandse zee. 
Aan de andere kant (de GG-kant) is men ook zinvol bezig. En we voelen ons sociaal 
betrokken bij wat we doen en met de contacten op het werk.

Er is dus sprake van een duidelijke win-win situatie. Het mes snijdt dus aan twee 
kanten. En daar kunnen we alleen maar blij van worden!

Herman Loos (secretaris)

PERSONEELSZAKEN 2019

Personeelsverloop 2010 t/m 2019.

Jaar Nieuw Vertrokken
2010 12 10
2011 7 8
2012 5 5
2013 6 6
2014 6 7
2015 7 10
2016 7 1
2017 10 14
2018 5 8
2019 7 8

Eind 2019 hebben we naast een aantal ereleden, 34 werkende leden, die druk bezig 
zijn GGG draaiende te houden.
Met dit aantal kunnen we het werk goed aan, maar toch is er nog altijd ruimte voor 
nieuwe vrijwilligers. Daarom blijven we bezig met het werven van nieuwe mensen.

Jubilarissen
Er waren in 2019 4 jubilarissen in ons midden, die door de Personeelscommissie zijn 
gehuldigd met een oorkonde en een unieke push-pin.
1 persoon:    5 jaar vrijwilliger, 2 personen: 10 jaar vrijwilliger,
1 persoon:   20 jaar vrijwilliger
Het doet ons goed te zien dat mensen zoveel jaren bij Gered Gereedschap 
betrokken blijven en hun werk blijven doen.

Gefeliciteerd mensen met jullie onderscheiding.

Arangka Schepers (personeelscommissie)
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Uit de werkplaats:  De demonteur 

Ik ben in 1999 bij Gered Gereedschap  gekomen. Na een jaar of twee heb ik mij 
gespecialiseerd in het demonteren van  defecte elektrische apparaten.
Het koper en aluminium , het ijzer en plastic  en de draden/kabels worden door mij 
gescheiden.
Het is heel afwisselend  werk : torx schroeven, platte schroeven en 
kruiskopschroeven en  dan zijn er nog enige tropische vormen van schroeven 
waarmee de apparaten in elkaar zitten.
Dit betreft : boormachines ,schuur-, frees-, en zaagmachines. 
Ook krijg ik grote kapotte apparaten waar veel koper in zit.  Je kan het zo gek niet 
bedenken of ik heb het wel op mijn bordje gehad. 
Soms gaat het
moeilijk want de
apparaten zijn vaak
flink mishandeld,
maar dan draai ik
me even om en doe
ik inspiratie op en
dan lukt het wel.
Van het geld dat ik
ophaal kan ik
namens G.G.G. koffie
kopen en alles wat
bij het pauzeren
hoort.
Op zich is het best
enerverend om te
demonteren en het
is altijd een
uitdaging. Ik heb
mijn eigen plek in de
werkplaats en een
eigen  gereedschapsbord . Heel soms heb ik nog speciaal gereedschap uit het 
magazijn nodig.
Ik doe het al jaren met verve en plezier en hoop dat ik het nog jaren kan blijven 
doen.  
Groet aan ieder die  dit  leest van:

Michiel vd Esch.
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PROJECTEN 2019

Er is weer veel gebeurd in 2019! In de tabellen hieronder ziet u een overzicht. De 
eerste tabel zijn onze reguliere projecten, de tweede tabel betreft onze projecten 
voor contacten in de regio. Aansluitend vindt u een korte beschrijving van een 
aantal bestemmingen

TABEL 1

 land     

project
num-
mer projectnaam kisten kg m3 bijzonderheden

Kameroen 15-052  79 0,44 2 trapnaaimachines

Kameroen 15-251 SIDEC 1 205 1,516 5 trapnaaimachines

Kameroen 17-026 ZION 8 271 0,44 20 p electro

Kameroen 17-029 RECODH 2 155 0,46 10 el. naaimachines

Malawi 19-004 Music Crossroads  527 3,34 2 schoenmakersmachines

Malawi 19-005 Music Crossroads 2 389 2,347 3 compressoren

Malawi 19-005 Music Crossroads 4 82 0,28 4 flexen, 1 autogeen 
lasapparaat, 8 laskappen

Malawi 19-005 Music Crossroads  0,3 0,003 15 paar lashandschoenen

Malawi 19-005 Music Crossroads 2 14 0,074
veiligheidsbrillen en 
mondkapjes, 
gehoorbescherming

Malawi 19-005 Music Crossroads 1 25 0,074 5 haakse slijpers

Tanzania 18-040 5 213 1,31 10 p metsel

Tanzania 18-040 3 325 0,993
10 el nm, 10 
handnaaimachines

Tanzania 18-143 4 724 3,35
20 el. naaimachines, 10 
trapnaaimachines

Tanzania 18-155  136 0,72 3 trapnaaimachines

Uganda 17-039 SADO 7 261 0,48 10 p metaal

Uganda 17-079 ACSET 5 189 0,276 10 p loodgieten

Uganda 18-001 UGAPRIVI 3 190 0,58 10 handnaaimachines

Uganda 18-057 Bushenyi 30 1240 2,703 10 p timmer, 20 p metaal

Uganda 18-084  204 1,225 5 trapnaaimachines

Uganda 18-092 ICODI 6 219 0,368 20 p electro

Uganda 18-097
A world for 
Women 2 95 0,3 5 handnaaimachines

Uganda 18-098 4 147 0,37 10 p metsel

Uganda 18-115 CUWEDE 7 250 0,38 10 p metaal

Uganda 18-118 CCCJ / CECICOJU  42 0,122 1 generator

Uganda 18-129 9 328 0,454 10 p metaal

Uganda 18-146 19 652 1,34 10 p timmer, 10 p auto

Uganda 18-151 ASDO 6 203 0,35 10 p loodgieten

Uganda 19-060 1 39 0,16 takels + drukvat

Uganda 19-060 1 190 0,51
krik + uitlijnapparaat + olie 
bijvuller

totaal 132 7394 24,97
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TABEL
2

kg m3 bijzonderheden

NCMTC 
H'hogeschool

 61 0,18 metsel en timmergereedschap

Angola Alfredo Mayemba  244 1,182 14 naaimachines, 5 strijkijzers

Gambia
Ariane 
Schuurman  33 0,11 2 handnaaimachines

Gambia Sylvia Duijm
 

86 0,5 div. gereedschap, 2 
naaimachines, werkbank

De skûle 
Franeker  65 0,45 1 industriële naaimachine

totaal 489 2,422

Voor Malawi hebben we in het verleden niet zo veel projecten gedaan, dus eerst een
paar gegevens over dit Afrikaans land:
Hoofdstad: Lilongwe
Officiele landstaal: Engels, Chichewa
Regeringsvorm: Republiek
Religies: Protestant (55%), Katholiek (20%), Islam (20%)
Oppervlakte: 118.484 km²  (ter vergelijking: Nederland: 41.543 km2)
Aantal inwoners: 19,2 miljoen

Toelichting project Malawi:

Music Crossroads (Plaats: Lilongwe, Malawi)
Iedereen verdient een tweede kans in het leven. Onder dat motto zet Music 
Crossroads zich in voor een betere toekomst voor ex-gedetineerden in Malawi. 

Gladson Msendera is hoofd opleidingen: 
‘Samen met Gered Gereedschap en Young in Prison zijn we in 2017 een 
metaalopleiding gestart in Lilongwe.
Jonge gevangenen krijgen hier na hun vrijlating een opleiding tot metaalbewerker en
daarmee een reëel uitzicht op een stabiele toekomst als ambachtsman of vrouw.’ 
De opleiding is een groot succes.
Gladson: ‘Sinds de start van de opleiding hebben al meer dan 360 jongeren bij ons 
een opleiding gevolgd.
Een fantastisch resultaat, waar we bijzonder trots op zijn. Vooral omdat er bij de 
start nogal wat weerstand was tegen ons project en in het bijzonder tegen onze 
leerlingen.
Inmiddels staat de opleiding goed bekend en zijn er meer en meer ouders die willen 
dat hun kinderen juist hier een opleiding krijgen. Die positieve reacties van de 
omgeving geeft ons enorm veel energie.’
Gladson: ‘Naast de ex-gevangen melden zich steeds meer ‘gewone’ jongeren - 
zonder crimineel verleden - die ook een opleiding willen volgen.
Daarnaast zien we een toenemende vraag naar opleidingen in andere vakgebieden 
zoals kleermaken en schoenmaken. Daarom willen we graag uitbreiden, zodat we 
nog meer jonge mensen een nieuwe start kunnen bieden! ’
Music Crossroads en Gered Gereedschap willen gezamenlijk twee volledig ingerichte
opleidingswerkplaatsen opzetten: een metaalwerkplaats en een gecombineerde 
kleer- en schoenmakers-atelier.
Gladson: ‘Net zoals onze huidige werkplaats zullen deze beide werkplaatsen ook 
gebouwd worden op basis van zeecontainers.’
De containers worden door Gered Gereedschap compleet geleverd inclusief 
gereedschappen en machines.
Vrijwilligers zullen helpen bij de opbouw en hun kennis overdragen aan de mensen 
aldaar.
Gladson: ‘Met deze uitbreiding kunnen we nog meer jongeren een mooie toekomst 
bieden! Helpt u mee?’
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Projecten voor andere landen:

CCCJ / CECICOJU: Center for Citizens Communication and Justice 
Plaats: Kibiito, Bunyangabu district, Uganda
Om de economische groei in Uganda te realiseren, is het essentieel dat de 
Oegandezen over de juiste competenties beschikken. Hierdoor kunnen grote 
groepen mensen een inkomen verdienen, hetzij als werknemer of als eigenaar van 
een klein bedrijfje. Het stelt bedrijven in staat om te concurreren in lokale, nationale 
en internationale markten. Oeganda mist echter mensen met de juiste 
competenties. Er is echter een groot potentieel: 48% van de bevolking is 14 jaar of 
jonger en zal binnenkort op de arbeidsmarkt terechtkomen. Door te investeren in 
goed (technisch) beroepsonderwijs, kunnen deze jongeren de juiste kennis en 
ervaring aanleren.
Dat is iets dat ook Center for Citizens Communication and Justice onderkent. Deze 
community based organisation (CBO) zet zich al sinds 2013 in voor de zwaksten in 
de samenleving door het aanbieden van opleidingen aan jongeren in het 
Bunyangabu district in het Zuidwesten van Oeganda. In Kibiito in het Bundibugyo 
district runt CCCJ het Happy Valley Technical and Vocational Institute. Er worden 
opleidingen aangeboden in diverse vakgebieden zoals metselen, houtbewerking, 
kleermaken, installatietechniek, lassen, metaalbewerking en 
motorvoertuigentechniek.  Daarnaast zet CCCJ zich via diverse programma’s in om 
de mensenrechten te verbeteren, biedt het huizen aan voor de armen en zet het ICT
projecten op. 
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ASDO: Atekere Sustainable Development Organisation
Plaats: Nebi district, Uganda
ASDO is een community based organisation die is opgericht in 2008. De organisatie 
zet zich in om het leven van de allerarmsten in Nebi district te verbeteren. Het 
bieden van onderwijs is een van de beste manieren om armoede te bestrijden. Met 
het leren van een praktisch beroep kunnen mensen aan de slag als timmerman of 
naaister. Hierdoor kunnen ze een zelfredzaam bestaan opbouwen. Naast het bieden 
van vakopleidingen initieert de organisatie ook andere programma’s. Op het gebied 
van gezondheidszorg voeren ze voorlichtingscampagnes over HIV/AIDS, malaria,  
gezinsplanning en water & persoonlijke hygiëne. ASDO biedt vakopleidingen aan in 
de volgende vakgebieden: bouwen, naaien, electrotechniek, houtbewerking en 
metaalbewerking. De opleidingen duren 1 of 2 jaar en worden afgesloten met een 
theorie -en praktijkexamen. De organisatie geeft de jonge professional een starters-
kit met gereedschappen mee zodat ze direct van start kunnen gaan. Inmiddels 
hebben 423 jongeren en jong volwassenen een opleiding gevolgd via de 
onderwijsprogramma’s van ASDO. De leraren helpen de jonge professionals om 
werkgroepen te vormen waarbij ze elkaar kunnen ondersteunen en problemen beter
kunnen opvangen. 
De  jongeren  in  Nebi  district  staan  te  springen  voor  een  vakopleiding,  maar  de
organisatie kan op dit moment geen grote aantallen studenten aannemen omdat er
te weinig gereedschappen beschikbaar zijn. Wij helpen graag!

AWFWEU: A world for Women empowerment 
Plaats: Kasese, Uganda
Studies tonen aan dat wanneer vrouwen worden gesteund en gestimuleerd, de hele 
samenleving hiervan profiteert. Hun families zijn gezonder, meer kinderen gaan 
naar school, de landbouwproductiviteit verbetert en de inkomens stijgen. Kortom, 
gemeenschappen worden veerkrachtiger. Gered Gereedschap steunt dan ook graag 
initiatieven zoals A World for Women Empowerment Uganda in Kasese, Oost-
Oeganda. De combinatie van voedselonzekerheid en armoede heeft een 
verwoestend effect op de vrouwen wonend op het platteland in de regio Kasese. Om
het hoofd boven water te houden belanden ze vaak in de prostitutie met alle 
negatieve gevolgen van dien: ongewenste zwangerschappen en besmetting met 
HIV/Aids. A World for women Empowerment Uganda is een lokale organisatie 
opgericht door vrouwen uit de gemeenschap die vonden dat er iets aan deze situatie
moest worden gedaan. Ze proberen nu met diverse initiatieven het leven van deze 
vrouwen te verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanbieden van opleidingen zodat de 
vrouwen over de juiste vaardigheden beschikken om een zelfstandig bestaan op te 
bouwen als bijvoorbeeld kleermaker of timmerman.
AWFWEU biedt meerdere opleidingen aan om het kennisniveau van de voornamelijk 
vrouwelijke studenten te vergroten: kleermaken, houtbewerking en meubelmaken, 
metaalbewerking,  lassen en elektrotechniek.

RECODH: Reseau Camerounais des Organisations des Droits de L’Homme 
Plaats: Yaoundé, Kameroen
Op papier klinken mensenrechten heel mooi, maar ze stellen niet veel voor als ze 
niet in de praktijk worden nageleefd.
Sinds 2010 zetten de medewerkers van RECODH in Kameroen zich in om de 
naleving van mensenrechten in dit Centraal-Afrikaanse land te bevorderen en te 
bewaken. Daarbij gaat het ook om het recht op een behoorlijke levensstandaard. In 
het kader daarvan wil RECODH een trainingscentrum oprichten waar jonge 
vaklieden de mogelijkheid zullen krijgen om onder begeleiding van ervaren 
docenten bijgeschoold te worden en hun vaardigheden verder te ontwikkelen.
De lesprogramma’s zullen drie maanden duren.
Daarna zijn de cursisten nog beter opgeleid om als zelfstandig ondernemer of als 
werknemer bij een bedrijf aan de slag te gaan. Ook daarbij ondersteunt RECODH ze. 
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“Onze hulp eindigt niet bij de opleiding,” zegt Joseph Zebaze, de coördinator van het
scholingsprogramma.
“Na hun bijscholingscursus helpen we de cursisten verder bij het opzetten van een 
eigen bedrijfje of het leggen van contacten met recruiters.
”RECODH wil de cursisten ook de mogelijkheid bieden om al tijdens hun bijscholing 
zelf geld te verdienen.
“Ons uiteindelijke doel is om de cursisten de kans te geven om hun eigen inkomen 
te verdienen. Daar gaat het om,” benadrukt Joseph.
“Daarom zullen de cursisten de in het trainingscentrum aanwezige machines en 
gereedschap ook mogen gebruiken om buiten de lesuren zelfstandig te werken. Ze 
kunnen dan bijvoorbeeld kledingstukken maken die ze kunnen verkopen. Zo slaan 
we drie vliegen in één klap: de cursisten worden in het trainingscentrum 
bijgeschoold, doen er nog meer praktische werkervaring op en verdienen er ook 
meteen wat bij.

”

Gered Gereedschap helpt RECODH graag bij de inrichting van het trainingscentrum 
door de levering van hand- en trapnaaimachines en andere apparatuur. Dat Gered 
Gereedschap ons wil helpen, is fantastisch,” zegt Joseph. “zo hebben we de 
mogelijkheid om echt een start te maken met ons trainingscentrum. Dat is een kans 
die we niet graag willen missen. 

vrijwillgers knappen naaimachines op
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Nog andere projecten in kort bestek:

BVDMI: BUSHENYI VOCATIONAL DAN MEMORIAL INSTITUTE
Plaats: Bushenvi, Uganda
Richt zich specifiek op jongeren, en biedt opleidingen aan op veel gebieden.

ICODI: INTEGRATED COMMUNITY DEVELOPMENT INITIATIVE
Plaats: Mbarara, Uganda 
Naast het bieden van vakopleidingen initieert ICODI meer initiatieven. Zo stimuleert 
het de allerarmsten om te starten met kleine bedrijfjes vanuit huis om zo inkomsten 
te genereren zodat er geld is om de kinderen naar school te laten gaan.

SIDEC: Sustainable Integrated Development Engineering Centre
Plaats: Baba I Ndop, Noord-west Kameroen
Naast het aanbieden van vakopleidingen houdt de organisatie zich ook bezig met 
het organiseren van conferenties en bijeenkomsten rondom ontwikkelingsthema's 
zoals bescherming van milieu en natuur, plattelandsontwikkeling,  en HIV/AIDS 
problematiek. 

ZION: Organization for less privileged
Plaats: Kumba, Kameroen 
ZION is in 2012 opgericht door een groep lokale vrijwilligers met als doel de kansen 
voor kinderen in kansarme gemeenschappen te verbeteren door middel van beter 
onderwijs, gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen. De organisatie start dit jaar 
met de oprichting van een vakschool. De Zion Vocational Multi-purpose-projecten 
zijn bedoeld om mensen uit de armoede te halen door:
1. Onderwijs bevorderen en analfabetisme verminderen.
2. Helpen om kinderarbeid uit te roeien.
3. Bevordering van het bewustzijn van hiv / aids.
4. Focussen op het zelfvertrouwen van kinderen.
5. Bevordering van gendergelijkheid.

Tenslotte hebben sommige projecten van 2018 een vervolg gekregen in 2019 zoals:

ACSET: Action for Child Social and Economic Transformation
SADO: Samaritan Development Organisation
UGAPRIVI: Uganda Association of Private Vocational Institutions 
NCMTC Hanze Hogeschool
(zie jaarverslag 2018)
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Vervoer van het gereedschap

Het opgeknapte gereedschap moet wel in Afrika aankomen! Onze vervoerder is De 
Baanderij (een ideële organisatie) in Gouda, zij haalt de projecten bij de 
verschillende werkplaatsen op. In Gouda wordt een container gevuld, en wat er 
vervolgens mee gebeurt ziet u hieronder.

Eind november is een volle container van Gered Gereedschap in Rotterdam aan 
boord gehesen van MSC Benedetta. 

In de container opgeknapte gereedschappen en machines voor een 5 tal projecten: 
Foundation for development and relief Africa, Bushenyi Vocational Dan Memorial 
Institute, Apex Leather Works, Africa Intercultural Development Support Trust and 
Youth and Women Initiative for Sustainable Development.

Een mooi cadeau voor de feestdagen voor de mensen aldaar! 

De container komt naar verwachting op 1 januari aan in Kenia. Daarna is het nog 
een dag of 10 naar Jinja. Daar zullen de gereedschappen worden overgedragen 
worden aan de diverse partners.

Jos Woldring (project coördinator)
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FINANCIEEL VERSLAG

inkomsten begroot uitkomst verschil uitgaven begroot uitkomst verschil
verkoop antiek 3.000,00 4.432,82 (1.432,82) medewerkers 1.400,00 1.567,18 (167,18)
donateurs 2.100,00 1.430,00 (-670,00) huisvesting 6.500,00 8.576,99 (2.076,99)
giften 2.000,00 3.505,55 (1.505,55) kantoorkosten 685,00 406,82 (-278,18)
subsidie 3.000,00 3.000,00 (0,00) werkplaatskosten 1.000,00 832,90 (-167,10)
vergoeding -
gemaakte  kosten 2.300,00 2.295,00 (-5,00) additioneel -materiaal 1.745,00 1.437,37 (-307,63)
verkoop metalen 600,00 725,60 (125,60) reiskosten 100,00 31,68 (-68,32)
rente 10,00 36,16 (26,16) transport 300,00 213,53 (-86,47)
opbrengst optieplank 125,00 97,90 (-27,10) verzekeringen 180,00 212,05 (32,05)
kasverschil 0,00 3,53 voorlichting 200,00 184,44 (-15,56)
onvoorzien 0,00 0,00 (0,00) emballage 1.000,00 1.108,83 (108,83)

totaal 13.135 15.527 (2.391,56) externe opslag 0,00 0,00 (0,00)
abonnementen 25,00 35,00 (10,00)
onvoorzien 0,00 0,00 (0,00)

totaal 13.135 14.607 (1.471,79)

Toelichting op de cijfers
Financieel gezien was 2019 een jaar met ups en downs. Ik wil er een paar posten 
uitlichten.
Huisvesting
Naast onze werkplaats staat  een container om te kunnen lassen, wat vanwege 
brandveiligheid niet is toegestaan in de werkplaats. Deze container werd 
gesponsord door EQIN. Eind 2018 werd ons te kennen gegeven dat de sponsoring 
werd beëindigd. EQIN maakte naar ons toen een gebaar door de container onder de 
marktprijs aan ons aan te bieden. We besloten daar op in te gaan en de post 
“huisvesting” werd zodoende met ruim €2300,00 overschreden.
Giften
Aan het eind van het jaar 2019 hebben we op de kerstmarkt in Rolde gestaan. Gered
gereedschap was door de PKN gemeente uitgekozen als het “goede doel”. De 
opbrengst van de markt werd nog aangevuld door de gemeente met € 500,00 en 
door de provincie met € 250,00 zodat een totaal bedrag van  €2250,00 werd 
bijgeschreven op onze rekening.
De overschrijding van de post” huisvesting” werd dus voor het grootste deel 
gecompenseerd door dit bedrag (zie post “giften”)
Donateurs
De achteruitgang van het aantal donateurs hebben we nog niet kunnen stoppen. In 
5 jaar tijd is de opbrengst bijna gehalveerd. Het donateurenbestand vergrijsd meer 
en meer en in verband daarmee vallen er steeds meer donateurs af. Dit jaar willen 
we door wervingsacties het aantal donateurs vergroten. 
Hierbij roepen we iedereen die dit verslag leest op om ons mooie werk financieel te 
steunen. En kijk ook eens om je heen of je potentiële donateurs in je familie en 
kennissenkring hebt. 
Gered Gereedschap Groningen is een ANBI goedgekeurde vereniging, zodat de 
donaties geheel voor de belasting aftrekbaar zijn.

Zoals hierboven is aangegeven zijn inkomsten en uitgaven vaak niet goed te 
begroten per jaar.
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Om meer inzicht in de cijfers te krijgen werken we met een 5 jaars gemiddelde.

vergelijking met eerdere jaren
inkomsten       

2015 2016 2017 2018 2019 gemiddelde
verkoop antiek 2.629,82 2.973,46 4.957,27 3.729,23 4.432,82 3744,52

donateurs 2.719,48 2.499,48 2.227,44 1.563,16 1.430,00 2087,91

giften 6.160,36 3.940,59 7.182,12 1.923,49 3.505,55 4542,42

subsidie 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 1800,00
vergoeding gemaakte kosten 1.900,00 2.250,00 1.290,00 2.120,00 2.295,00 1971,00
verkoop metalen 618,15 437,45 850,15 778,55 725,60 681,98

diversen (rente + optieplank + 
kasverschil))

246,83 269,34 199,36 141,62 137,59 198,95

totalen 17.289,6 13.370 17.706 13.256 15.527 15429,78

uitgaven       
2015 2016 2017 2018 2019 gemiddelde

medewerkers 1.710,21 1.321,68 1.548,77 1.502,41 1.567,18 1530,05
huisvesting 2.760,00 3.188,17 6.606,66 6.171,52 8.576,99 5460,67
kantoorkosten 705,72 694,75 527,36 929,74 406,82 652,88
werkplaatskosten 1.550,14 1.055,31 1.948,69 2.681,87 832,90 1613,78
additioneel mat. 2.033,51 1.087,03 755,14 783,50 1.437,37 1219,31
emballage 1.385,62 914,50 917,70 1.280,60 1.108,83 1121,45
reiskosten 26,60 23,00 159,62 0,00 31,68 48,18
transportkosten 101,48 250,17 213,35 288,95 213,53 213,50
verzekeringen 176,14 176,14 176,14 176,91 212,05 183,48
voorlichting 651,43 126,39 175,19 137,31 184,44 254,95
abonnementen 25,00 35,00 35,00 35,00 35,00 33,00
diverse uitgaven 1.706,43 1.644,40 3.011,32 1.500,00 0,00 1572,43

totalen 12.832 10.517 16.075 15.488 14.607 13903,67

Bedankt
Op deze plaats willen we graag onze trouwe sponsors bedanken..  
STIHO geeft ons een forse korting op de aanschaf van plaatmateriaal, waar we de 
kisten van maken, waarin het gereedschap in wordt vervoerd.
EQIN noemen we vanwege de door hen gesponsorde container, die we inmiddels 
voor een zeer schappelijke bedrag hebben kunnen overnemen.
Mamamini die ons financieel steunt.
De Fontein PKN kerk in Groningen.
De Jacobuskerk PKN gemeente in Rolde.
De Remonstrantse gemeente in Groningen.
De Protestantse Maranatha kerk in Bedum
De Pepergasthuiskerk (Oecumenische Vieringen Groningen) 
De gemeente Groningen die ons een royale subsidie verstrekt.
Naast de geldelijke ondersteuning is er een aantal bedrijven dat ons steunt in de 
vorm van het leveren van goederen. 
We krijgen van Lasaulec ijzerzaagbladen, persoonlijke beschermingsmiddelen zoals 
werkschoenen, werkhandschoenen enz. 
We kregen van Eriks veel splinternieuw gereedschap wat overcompleet was.
En natuurlijk is er een woord van dank aan alle vrijwilligers die minimaal  een 
dagdeel per week in onze werkplaats het gereedschap weer gebruiksklaar maken. 
Allemaal hartelijk dank!!
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