
GERED GEREEDSCHAP GRONINGEN 

 

Jaarverslag 2017 

 

 

 
 

 



Jaarverslag Gered Gereedschap Groningen 2017 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst en samenstelling:  
Henk Smith, Bram Visch,  
Wytze Nieland, Louis Postma, 
Arangka Schepers, Suzanne Dijkstra  en Jos Woldring 
 
 
Gered Gereedschap Groningen 
Van Schendelstraat 1 
9721 GV GRONINGEN 
 
 
telefoon: 050-313 03 51 
IBAN: NL12 INGB 0005 624737  
email: groningen@geredgereedschap.nl  
website: www.geredgereedschapgroningen.nl. 

  



Jaarverslag Gered Gereedschap Groningen 2017 
 
 
 

2 
 

 

 

1. Voorwoord 

2017 was voor GGGroningen een enerverend jaar. Dit voornamelijk door het feit dat we 

gedwongen waren onze werkplaats aan de Helperoostsingel vaarwel te zeggen. Een plek waar we 

bijna 20 jaar gevestigd waren en die we volledig naar onze behoeften hadden ingericht.  Na een 

uitgebreide zoektocht naar een nieuwe locatie hebben we gekozen voor een plek in een voormalig 

schoolgebouw van het Noorderpoortcollege aan de Van Schendelstraat, niet erg ver van 

Helperoostsingel wat voor de verhuizing gunstig was. 

Toch had die nog heel wat voeten in de aarde: stel je maar eens voor, tientallen tonnen aan 

gereedschap en  machines inpakken,  interieur demonteren, vervoeren en weer opbouwen. 

Voorzieningen zoals perslucht, krachtstroom en internet aanleggen en nog eindeloos veel klussen 

voordat alles weer functioneerde zoals vanouds. 

Het heeft ons een paar maanden bloed, zweet en tranen gekost met de gehele ploeg  maar het 

resultaat mag er dan ook wezen: een ruime, overzichtelijke werkplaats met veel daglicht en een 

plek voor al onze werkzaamheden. Een aparte ruimte voor de naaimachineploeg, een container 

naast het gebouw voor laswerkzaamheden en opslag voor hout en machines, een kantine met 

keukentje en een ruim magazijn voor onze werkvoorraad . 

In juni hebben we onze donateurs uitgenodigd om met ons de ingebruikname van de nieuwe 

werkplaats te vieren en daarna zijn we weer als vanouds aan de slag gegaan met de 

verwezenlijking van onze doelstelling: zoveel mogelijk jongeren in Afrika voorzien van 

kwaliteitsgereedschap om hen daarmee in staat te stellen een goede technische opleiding te 

genieten en daarna een zelfstandig bestaan op te bouwen. 

Naast de projecten die verscheept worden via ons landelijk hoofdkantoor helpen we ook 

regelmatig kleinere initiatieven uit onze regio door ze gereedschap /naaimachines te leveren. Dit 

geeft extra voldoening omdat we dan direct te maken hebben met de mensen die het ter plekke 

brengen en dus ook  kunnen rapporteren over het gebruik. 

Financieel gezien vreesden we dat de verdubbeling van de huurkosten die de nieuwe locatie met 

zich meebrengt wel eens problematisch zou kunnen worden, maar dank zij onze trouwe donateurs 

en enkele substantiële giften is daar het afgelopen jaar nog niets van gebleken en ook de 

begroting voor het komend jaar ziet er goed uit. Veel dank hiervoor!! Een ieder van U die zelf eens 

wil komen kijken hoe onze werkplaats functioneert is van harte welkom op elke werkdag om een 

rondleiding en een kopje koffie te krijgen.         

Tot ziens aan de Van Schendelstraat  1    9721 GV   Groningen 
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2. Uit het Werkplaatsoverleg 
 
 
Begin 2017 stond het zoeken naar een nieuw passend onderkomen centraal. Diverse opties 
passeerden de revue maar na veel wikken en wegen, waarbij de voor- en nadelen van elke locatie 
werden afgewogen, is tenslotte besloten om een ruimte te huren in een schoolgebouw van het 
Noorderpoortcollege aan de Van Schendelstraat. 
De keuze voor het schoolgebouw aan de Van Schendelstraat houdt wel in dat de financiële lasten 
van de vereniging een stuk groter worden, daar de maandelijkse huur Є300 meer bedraagt dan 
van het oude pand aan de Helperoostsingel. 
 
De voorbereiding van de verhuizing naar de Van Schendelstraat werd voortvarend opgepakt  door 
een commissie bestaande uit Suzanne, Frans en Jules. 
De nieuwe ruimte moest worden ingericht, het oude pand leeggehaald en schoon opgeleverd, 
machines moesten opnieuw worden aangesloten, het magazijn opnieuw ingericht, etc. 
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om onze voorraad oud gereedschap te inventariseren en 
op te schonen. 
 
De verhuizing heeft heel wat voeten in de aarde gehad, waaraan een ieder het hare of zijne heeft 
bijgedragen. Eén persoon heeft echter enorm bijgedragen aan het succes van de verhuizing: 
Frans. Frans heeft de zoektocht naar een nieuwe ruimte geleid, gezorgd voor de inrichting van de 
werkplaats, de verhuizing gecoördineerd, de oude werkplaats veegschoon opgeleverd en gezorgd 
voor een zeecontainer waarin gelast kan worden. Zelfs buiten de werkplaatsuren was Frans actief.  
Als blijk van waardering voor zijn grote inzet wordt Frans op 31 mei 2017 het GGG-grootkruis van 
verdienste uitgereikt en een fles Franse cognac. 
 
Tijdens de voorbereiding, de verhuizing zelf en gedurende de eerste weken na de verhuizing stond 
het opknappen van oud gereedschap op een laag pitje. Hierdoor is de output van GGG dit jaar 
kleiner dan in andere jaren. 
De positie van de meest producerende GG-werkplaats moesten we dan ook prijsgeven. 
 
In 2017 hebben we bij verschillende gelegenheden de werkzaamheden van GG Groningen onder 
de aandacht gebracht, oa de bouwbeurs in Utrecht, de duurzaamheidsmarkt in Paddepoel en een 
buurt milieudag in Lewenborg. 
 
Een delegatie van het GG-bestuur Amsterdam heeft in september 2017 onze nieuwe werkplaats 
en ons depot aan het Damsterdiep bezocht. Tijdens dit bezoek zijn ook afspraken gemaakt over de 
bestemming van onopgeknapt gereedschap. Dit gereedschap is ondertussen door Gered 
Gereedschap Amsterdam opgehaald en verscheept naar een opknapwerkplaats in Oeganda.  
 
Al met al kan de GGG terugzien op een enorm druk 2017, waarbij met name tijdens de verhuizing 
bergen werk zijn verzet, door vrijwel alle leden.
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3. Personeelszaken  2017 
 
De personeelscommissie bestaat uit Henk, Arangka en Suzanne. 
 
In 2017 zijn er 7 nieuwe vrijwilligers in dienst getreden en hebben we afscheid genomen van 14 
medewerkers. 
 
Personeelsverloop 2010 t/m 2017: 
 

 Jaar Nieuw Vertrokken Bezetting 

2010 12 10 35 

2011 7 8 40 

2012 5 5 40 

2013 6 6 39 

2014 6 7 38 

2015 7 10 35 

2016 5 2 38 

2017 7 14 31 

 
Oorkondes vanwege een  lang dienstverband zijn uitgedeeld aan: 
Rem (15 jaar), Frans (10 jaar) en Jan M (10 jaar) 
Gefeliciteerd mannen! We hopen nog lang van jullie te kunnen genieten.  
 
Het aantal vrijwilligers is afgenomen tot  31 mensen. De personeelscommissie heeft momenteel de 
PR-kant op zich genomen en zal zich bezighouden met de werving van nieuwe vrijwilligers en een 
begin maken met meer bekendheid verkrijgen via social media. 
 
Behalve hard werken, nemen wij ook de tijd om te feesten met elkaar. Dit komt de samenwerking 
ten goede en is ook gewoon gezellig. 
In de zomer hebben we op het landgoed van één van onze ereleden in Glimmen een feestelijke 
bijeenkomst gehad, waar we een moeilijke quiz hebben gespeeld, daarna hebben we heerlijk 
gegeten en bij het kampvuur gezeten. In december kwam de goedheiligman weer langs en het jaar 
hebben we traditioneel afgesloten met het schoonmaken van de werkplaats gevolgd door een 
gezamenlijk etentje.  
 
In 2017 zijn we verhuisd van de Helperoostsingel naar de Van Schendelstraat 1. De verhuizing 
was een mooie aanleiding om de voorraadkasten te reorganiseren. De nieuwe werkplaats moesten 
we compleet nieuw inrichten. Met vereende krachten hebben we nieuwe werkbanken gebouwd en 
werkplekken geregeld. De nieuwe werkplaats heeft meer ruimte. 
Inmiddels heeft iedereen zijn werkplek gevonden en draaien we weer als vanouds. We willen 

iedereen bedanken voor de inzet tijdens deze grootse verhuizing. 
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4. Kistenmaker bij Gered Gereedschap Groningen. 
 
In november 2003 ben ik bij GG Groningen als vrijwilliger begonnen met het opknappen van 
schroevendraaiers en ander handgereedschap. Al vrij snel heb ik als kistenmaker Foppe 
opgevolgd, die door zijn ziekte dit werk niet meer kon doen. 
In het proces van inzamelen, opknappen, keuren en verzendklaar maken worden onze 
zelfgemaakte kisten gebruikt om het gereedschap te vervoeren. Via de verlader in Gouda gaan de 
kisten in een zeecontainer. 
 
Vanaf het begin ben ik er vol voor gegaan. Verantwoordelijk voor een eigen klus, productiewerk 
wat je naar je hand kan zetten en elke keer weer met plezier aan het werk. Zoals bij het maken van 
zaagschema’s, waarbij gestreefd wordt naar zo min mogelijk materiaalverlies en dat doe ik dan als 
digibeet natuurlijk zonder 
gebruik te maken van een 
computerprogramma. Verder 
ben ik nauw betrokken geweest 
bij de ontwikkeling van 
standaardkisten, die in alle 
werkplaatsen in Nederland 
gebruikt worden. 
 
Het zagen van de kistwanden en 
deksels (9 mm dik) gebeurt nog 
altijd buiten: niet in weer en 
wind, maar soms wel bij een 
paar graden vorst. Na onze 
verhuizing doen we dit werk op 
een zelfgemaakte  lage 
zaagtafel met de cirkelzaag, 
waarbij Jos, mijn zaagmaatje, en 
ik steeds beter rechtuit weten te 
zagen, waardoor de kisten er na 
montage nog strakker uit gaan 
zien. 
 
De bodems voor onze kisten (18 mm dik) krijgen we al een aantal jaren van de GG-werkplaats in 
Franeker, waar het  ‘afvalhout’ van een meubelfabriek uit Dronrijp verzaagd wordt tot de bodems 
die wij kunnen gebruiken voor onze kisten. 
Herman is als kistenmaker mijn stand-in. Toen ik in 2014 twee maanden in Suriname verbleef heeft 
hij mijn taak overgenomen. Sieta verzorgt al jaren het inpakken van de kisten. Zij geeft mij aan 
welke kisten er nodig zijn. Vorige week heb ik mijn grootste opdracht tot nu toe gekregen: het gaat 
om 7 naaimachinekisten, 7  kisten smal/hoog (onze favoriet!) en 7 kubussen. Mooie klus! 
 
 
Louis Postma. 
 
  



Jaarverslag Gered Gereedschap Groningen 2017 
 
 

6 
 

 
 
. 
 

5. Projecten 2017 
 
Ondanks de verhuizing en de tijd en de mankracht die daar mee gemoeid was is er in 2017 toch 
nog wel het nodige gereedschap opgeknapt. In de tabellen vindt u een overzicht, en vervolgens 
van een aantal organisaties wat extra informatie. 
 

       

 Land Projectnr. Projectnaam kisten kg m3 Bijzonderheden 

 
Kenia 14-366 

Isanya Youth 
Polytechnic 

12 423 0,766 10 p timmerset 

 
Kenia 14-366 

Isanya Youth 
Polytechnic 

14 565 0,91 10 p autoset 

 Tanzania 15-254 Tareo 11 528 1,123 10 p autoset 

 
Tanzania 16-033 

Kibaha Education 
Centre 

6 234 0,33 10 p metaalset 

 Ghana 16-036 Adwama Ye   78 0,51 2 trapnaaimachines 

 
Ghana 16-041 

Ngleshie Amanfro 
ICCES 

2 176 0,582 10 el. naaimachines 

 
Ghana 16-041 

Ngleshie Amanfro 
ICCES 

  81 0,199 5 handnaaimachines 

 
Ghana 16-041 

Ngleshie Amanfro 
ICCES 

  88 0,229 5 handnaaimachines 

 
Ghana 16-041 

Ngleshie Amanfro 
ICCES 

  12 0,037 strijkijzer 

 
Uganda 16-043 

Magamaga Town 
council 

  67 0,618 2 trapnaaimachines 

 
Uganda 16-043 

Magamaga Town 
council 

  81 0,5 2 trapnaaimachines 

 Uganda 17-007 PEFO 2 60 0,21 compressor + pneumatiek 

 Uganda 17-007 PEFO 1 92 0,17 slijpmachine 

 Uganda 17-007 PEFO   28 0,01 aambeeld 

 Uganda 17-009 St Dennis VTC 7 269 0,35 10 p metaalset 

 Congo 17-010 GAPD-ASBL 10 346 0,57 10 p timmerset 

 Congo 17-010 GAPD-ASBL 1 146 0,38 10 el nm 

 Congo 17-012 Assermma DRCC 2 133 0,42 10 el naaimachines 

 Congo 17-012 Assermma DRCC 9 354 0,574 10 p timmerset 

 Congo 17-014 GAPD-ASBL   42 0,23 1 trapnaaimachine 

 Uganda 17-016 CSH werkplaats 1 35 0,09 lastrafo 

 Uganda 17-036  PEFO   80 0,602 lintzaag 

 Uganda 17-036  PEFO 1 33 0,126 3 cirkelzagen 

 Uganda 17-036  PEFO 1 20 0,037 5 boormachines +boortjes 

 Uganda 17-036  PEFO   15 0,19 10 scheppen 

 Uganda 17-036  PEFO 1 10 0,03 3 boormachines 

 Uganda 17-036  PEFO 1 22 0,07 3 cirkelzagen 

 Uganda 17-036  PEFO 1 16 0,03 3 schuurmachines 

 Uganda 17-036  PEFO   16 0,17 10 scheppen 

 Uganda 17-036  PEFO   21 0,06 20 lijmtangen 

 Tanzania 17-061  Nkasi 4 164 0,339 10 p metselset 

   totalen 87 4235 10,46  

       



Jaarverslag Gered Gereedschap Groningen 2017 
 
 

7 
 

 
      

Land Bestemming kisten kilo m3 Bijzonderheden 
  GG Amsterdam   60 0,22 2 werkbanken 

  GG Amsterdam 1 75 0,28 houtdraaibank 

  GG Amsterdam 1 83 0,249 5 el naaimachines 

  GG Amsterdam   68 0,879 afzuiger, werkbank 

Burkina 
Fasso 

Haparako   200 1,5 5 trapnaaimachines 

Burkina 
Fasso 

Haparako   40 0,01 set fietsgereedschap 

Costa Rica   1 20,5 0,043 divers gereedschap 

  GG Arnhem   175 1,128 vlakbank, zaag-en freestafel 

  GG Amsterdam   528 1,08 onopgeknapt 

  GG Amsterdam   394 0,65 onopgeknapt 

  
totalen 3 1644 6,039 

  

 

Een korte beschrijving van een aantal projecten waar wij in 2017 een bijdrage aan konden leveren: 
 

Isanya Youth Polytechnic,  Kenia  
 
Deze organisatie, gevestigd in Kilgoris, is in 2006 gestart als zelfhulpgroep die gericht was op het 
bevorderen van zelfredzaamheid van de gemeenschap. Het eerste probleem dat de organisatie 
wilde aanpakken was de hoge jeugdwerkloosheid. Omdat de kans op werkgelegenheid het 
grootste is in de informele sector is besloten om in 2007 opleidingen voor technische vaardigheden 
op te zetten voor jongeren. Vanaf 2011 worden ook vrouwen toegelaten, omdat de organisatie 
inzag dat ook zij tot een kwetsbare groep behoren. Het streven is om een excellent 
opleidingscentrum te zijn dat zowel levens- als beroepsvaardigheden aanleert en gedisciplineerde 
vakmensen opleidt. De opleiding is gebaseerd op christelijke waarden. 
Kilgoris ligt op het platteland in het Gucha district en is een arme gemeenschap. Er worden jaarlijks 
205 jongeren uit de directe omgeving opgeleid (89 vrouwen en 116 mannen) van 18 tot 25 jaar. 
Deze jongeren hebben vaak lager en soms middelbaar onderwijs gehad en zijn afkomstig uit arme 
gezinnen en kunnen daardoor geen verdere opleiding betalen. Onder de doelgroep vallen ook 
gehandicapte jongeren (48 in 2015), wezen, straatkinderen en school-dropouts. Isanya Youth 
Polytechnic is het enige opleidingscentrum waar wezen, straatkinderen en jonge moeders terecht 
kunnen voor beroepsonderwijs. 
 
 
 
PEFO: Phoebe Education Fond for Orphans and Vulnerable Children. 
Vincent Pool is al enkele jaren actief als vrijwilliger bij de werkplaats Amsterdam als 
werkplaatscoördinator. In 2018 vertrekt hij naar Oeganda om te helpen bij de start van de nieuwe 
gereedschap opknap- en verhuurwerkplaatsen die we in Jinja gaat opzetten samen met partner 
PEFO. 
De drie broers Ojambo: Justine, Richard en Robertson, die hun ouders al jong verloren aan Aids, 
hebben in 2003 de stichting  PEFO in het leven geroepen. In de stad Jinja heeft de organisatie een 
technische school gebouwd voor leerlingen tussen de 15 en 20 jaar. Niet alleen richten ze zich op 
aidswezen, maar ook op hun verzorgers en grootmoeders. Lessen in financiële kennis, 
gezondheid, rechtspositie en vakopleidingen vormen de basis tot het verbeteren van hun 
leefomstandigheden. Voor PEFO wordt een container, ingericht als werkplaats, gemaakt, 
verschillende werkplaatsen leveren hier een aandeel in. 
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Deze opknapwerkplaats is een aanvulling op de bestaande werkplaatsen in Nederland en biedt 
werkgelegenheid aan mensen in de omgeving. De lokale opgeknapte gereedschappen zullen 
worden ingezet bij bijvoorbeeld scholen in de buurt. 
  
 
GAPD-ASBl: Groupe d’appui pour la promotion de paix et le developpement. 
Gevestigd in Goma, Congo. De organisatie richt zich op jongeren die sterk zijn beïnvloed door de 
oorlogssituatie, zij hebben nooit de mogelijkheid gehad om een opleiding te volgen, velen zijn 
geronseld als kindsoldaten, en getraumatiseerd. Door een opleiding te volgen krijgen zij de 
mogelijkheid om een zinvolle plek in de samenleving in te nemen. 
 

  
Magamaga Town Council, Jinja, Mayuge disdrict, Uganda 
Deze organisatie richt zich op jongeren met weinig opleiding en vrouwen. Vrouwen verkeren in het 
betreffende gebied in Uganda veelal in een achterstandsituatie, velen kunnen niet lezen en 
schrijven. Magamaga steekt veel energie in alfabetisering, maar ook in het aanbieden van een 
vakopleiding. Naaimachines zijn hierbij broodnodig, er zijn er te weinig om voldoende vrouwen een 
opleiding aan te bieden. Gered Gereedschap draagt graag haar steentje bij. 
 
 
TAREO: Tanzania Rural Empowerment Organisation, Moshi, Kilimanjaro, Tanzania 
In Majengo is het Majengo Vocational Training Center gevestigd. Zij biedt beroepsopleidingen aan 
ten behoeve van jonge mensen, zij richt zich onder anderen ook op vrouwen in 
achterstandssituaties, met het doel dat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en het 
broodnodige zelfvertrouwen kunnen opbouwen. De opleiding is ook bedoeld als motor voor de 
economische ontwikkeling van de regio rond Majengo. Goed opgeleide vakmensen zijn daarbij 
onontbeerlijk. 
 
 
St Dennis VTC, Nkumba, Uganda 
St Dennis Vocational Training Centre is opgericht om jonge, economisch kwetsbare mensen een 
opleiding te bieden, opdat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en een bijdrage kunnen 
leveren aan de maatschappij als geheel. Gebrek aan vakkennis is een groot probleem in Uganda. 
Er worden honderd mensen per jaar opgeleid. 
 
Nkasi, Namanyere, Tanzania 
Hier richt NKANGO, National Association of Non Governmental Organisations, zich vooral op 
kwetsbare tieners. Aids vormt in deze regio een groot probleem, de sociale structuur staat onder 
druk. Nkango biedt vakopleidingen, daarnaast is er veel aandacht voor HIV/ Aids preventie. 
 
CSH, Uganda 
CSH staat voor Childrens Sure House. De organisatie heeft activiteiten in heel Uganda, Onder 
anderen in Kiwangala en Kampala, de hoofdstad. Doelgroep zijn kinderen in moeilijke 
omstandigheden, weinig opleiding, grote HIV / Aids problematiek. Zij biedt beroepsopleidingen, en 
geeft onderwijs met speciale aandacht voor het voorkomen van HIV besmetting. Gered 
Gereedschap heeft hier een bijzonder project gerealiseerd, één van de containers is ingericht als 
opknapwerkplaats, zodat op een efficiënte manier het gereedschap kan worden onderhouden. 
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6. Terugrapportage 
 
      
Ngleshie Amanfro ICCES, Ghana 

 

 

Goed nieuws vanuit Ghana. De 
gereedschappen zijn aangekomen en verdeeld 
onder de projectpartners. Zie onderstaande 
foto’s.  

 

 

 

 

IPRC, Rwanda 

 

In  2016 hebben wij 
gereedschap opgeknapt voor 
IPRC in Rwanda. Het is daar 
goed terecht gekomen, Lees 
maar.. 

Deze week ontvingen we 
bericht vanuit Rwanda van 
Hester v.d. Kuilen. Zij heeft 
een bezoek gebracht aan 
IPRC die eind 2017 
gereedschappen van ons 
mochten ontvangen. Zie 
onderstaand bericht en mooie 
foto's.  

 

 
 
Op de Rwandese polytechnische school 
IPRC South is ‘de container’ van Gered 
Gereedschap een begrip. Eind 2017 zijn 
de materialen aangekomen en verdeeld 
over de vele werkplaatsen die de school 
kent, zoals een werkplaats voor de 
opleiding elektrotechniek, voor de 
opleiding meubelmakerij, etc. 
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Na een welkom bij de directeur laten twee werknemers, Boniface en Junior, zien waar de 
gereedschappen terecht zijn gekomen.  
Zonder uitzondering tonen de docenten vol trots de materialen uit ‘de container’. De 
gereedschappen zijn netjes geordend en de docenten vertellen over het systeem dat ze hanteren 
om te voorkomen dat materialen of gereedschappen verdwijnen. Een deel is terecht gekomen bij 
de onderhoudsafdeling die de gereedschappen ook goed kan gebruiken. Meerdere malen vertellen 
de docenten dat ze versteld staan van de hoeveelheid en kwaliteit: ‘very, very good quality, strong 
machine’ (hele hele goede kwaliteit, sterke machine). 
 
De school dient als modelschool voor de zuidelijke provincie en momenteel volgen zo’n 1500 
leerlingen er een opleiding. Omringende beroepsscholen maken, wanneer de situatie daarom 
vraagt, gebruik van de faciliteiten van de hogeschool. 
Beroepsonderwijs staat hoog op de Rwandese agenda en de overheid stimuleert jongeren om via 
het beroepsonderwijs hun eigen onderneming te starten. 
Hoewel een universitaire opleiding voor velen nog steeds het ideaal is, dringt langzaam het besef 
door een concreet beroep meer kans op werk biedt. Niet voor niets verwelkomt de school steeds 
meer studenten met een master en zelfs PhD diploma. 
 
De hogeschool is Gered Gereedschap zeer erkentelijk en heeft dit proberen te uiten in een 
‘Recognition Letter’. Daarom namens de school dank aan iedereen die heeft meegeholpen deze 
donatie mogelijk te maken. 
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7. Financiën 

 
Hieronder ziet u een overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2017, waarbij de begroting 
wordt vergeleken met wat is gerealiseerd. 
 
 

Inkomsten begroting gerealiseerd Uitgaven begroting gerealiseerd 

verkoop antiek 3.000,00 4.957,27 medewerkers 1.500,00 1.548,77 

donateurs 2.500,00 2.189,94 huisvesting 6.500,00 6.606,66 

subsidie 1.000,00 1.000,00 werkplaatskosten 800,00 1.948,69 

vergoeding gemaakte 
kosten 

1.500,00 1.290,00 
additioneel 
materiaal 

2.500,00 755,14 

verkoop metalen 600,00 850,15 reiskosten 50,00 159,62 

rente 163,33 75,97 transport 250,00 213,35 

opbrengst optieplank 100,00 120,25 verzekeringen 180,00 176,14 

kasverschil  3,14 voorlichting 300,00 175,19 

giften 2.000,00 7.182,12 emballage 1.000,00 917,70 

   externe opslag 30,00 0,00 

   abonnementen 35,00 35,00 

   kantoorkosten 700,00 527,36 

   onvoorzien 0,00 3.011,32 

totaal 10.863,33 17.668,84 totaal 13.845,00 16.074,94 

 
 
 
 

Hieronder ziet u een overzicht van een aantal posten van de laatste vijf jaar. 
Dat maakt duidelijk dat een aantal posten behoorlijk kunnen fluctueren. 
 

 
 
 

 
 
 

  

Inkomsten 2013 2014 2015 2016 2017

opbrengst verkoop 3.705,05 3.969,14 3.247,97 3.410,91 5.807,42

donateurs 2.529,48 2.829,48 2.719,48 2.499,48 2.227,44

giften 1.351,49 2.874,57 6.160,36 3.940,59 7.182,12

subsidie 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

vergoedingen 2.765,00 4.234,00 1.900,00 2.250,00 1.290,00

verkoop metalen

diversen 345,86 163,33 246,83 269,34 199,36

totalen 12.696,88 15.070,52 15.274,64 13.370,32 17.706,34

Uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017

medewerkers 1.498,87 1.490,95 1.710,21 1.321,68 1.548,77

huisvestingskosten 2.760,00 2.760,00 2.760,00 3.188,17 6.606,66

kantoorkosten 1.455,53 1.919,27 1.584,89 1.055,28 1.073,31

werkplaatskosten 1.481,29 1.240,25 3.037,24 2.219,98 3.079,74

additioneel mat. 1.694,36 2.158,36 2.033,51 1.087,03 755,14

diverse uitgaven 3.484,86 1.509,95 1.706,43 1.644,40 3.011,32

totalen 12.374,91 11.078,78 12.832,28 10.516,54 16.074,94
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Korte verklaring van de cijfers: 

 
Het jaar 2017 laat een positief resultaat zien van €1591. 
Nadat we in het voorjaar onze nieuwe werkplaats aan de van Schendelstraat hadden 
betrokken is de post huisvesting fors omhoog gegaan. Dat leverde een beetje financiële 
stress op. Achteraf gezien was dat niet nodig. De gemeente Groningen heeft namelijk 
toegezegd de bijdrage voor 2018 te willen verhogen van € 1000 naar € 3000. Dat betekent 
dat we dan weer bijna terug zijn op het bijdrage niveau van 2012. Toen kregen we van de 
provincie en de stad Groningen samen €4000. 
Van de stichting GMO, een levensbeschouwelijke organisatie, kregen we bovendien een 
donatie van € 5000 en dat is best veel op een begroting van ongeveer  € 12.000. 
De post vergoedingen bestaat voor een belangrijk deel uit een jaarlijkse bijdrage van 
Mamamini. Onze vorige huurbaas blijft ons steunen. Onze dank! 
  
De verkoop van spullen die niet opgestuurd kunnen worden heeft dit jaar erg veel 
opgeleverd. Dit is niet structureel omdat we afhankelijk zijn van wat er wordt ingeleverd. 
De prijs van koper trekt weer wat aan, wat zich onmiddellijk vertaalt in een hogere 
opbrengst van de post “verkoop metalen”. 
De verhuizing heeft ons relatief weinig gekost. Omdat de nieuwe locatie minder dan één 
kilometer van de oude ligt hebben we de fysieke verhuizing met eigen mankracht en eigen 
vervoer kunnen  regelen. 
Vanwege de verhuizing zijn er wel extra kosten gemaakt voor de inrichting van de nieuwe 
werkplaats en de aanschaf van magazijn bakken. Naast de werkplaats is een 
werkplaatscontainer geplaatst, die we in bruikleen hebben van EQIN,  dat is dus een forse 
donatie in natura. Het vervoer en de plaatsing van de container hebben we zelf bekostigd 
Alles overziend kwamen we tot de conclusie dat we dit jaar een bijdrage konden leveren 
aan ons Dienstencentrum in Amsterdam van € 3000. Deze bijdrage wordt ingezet voor het 
vervoer over zee van het opgeknapte gereedschap. 
 
 
 
Rest ons nog om alle gulle gevers te bedanken die het mogelijk maken dat Gered 
Gereedschap Groningen haar werk kan blijven doen.  

 
 
 
 


