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Jaarverslag 2014 Gered Gereedschap Geldrop  
       
 
1.  Internetsite. 
Internet adres:  www.geredgereedschapgeldropmierlo.nl 
 
2.  RSIN nummer/fiscaal nummer: 852179868. 
 
3.  Contactgegevens.  
Naam:  Stichting Gered Gereedschap Geldrop-Mierlo. 
Tel.nr.:  0402852705. 
Adres:  Tournooiveld 10, 5663EA, Geldrop. 
E-mail adres: geldrop@geredgereedschap.nl 
 
4.  Bestuurssamenstelling. 
Voorzitter:   B. Dorsemagen 
Secretaris:   H. van der Heijden 
Penningmeester : J. de Broekert 
Bestuursleden:  H. Brinkman, L. van Erp 
  
5.  Beleidsplan. 
De stichting is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). 
Duurzaam hergebruik: Het bevorderen van hergebruik van 
gereedschappen en aanverwante goederen ter vermindering van het 
milieu in Nederland. 
Het bevorderen van zelfredzaamheid/zelfstandigheid van mensen in 
ontwikkelingslanden door het inzamelen, herstellen en hergebruik van 
gereedschappen en aanverwante goederen in de ruimste zin van het 
woord en het verzendklaar maken van deze goederen voor 
ontwikkelingslanden. 
De verzending naar Burkina-Faso wordt geheel verzorgd door ZWO in 
Geldrop.  
Aan een beperkt aantal projekten van Gered Gereedschap Amsterdam 
helpen wij ook mee. 



Daarnaast doen we een aantal kleine projecten voor organisaties in onze 
directe omgeving van Geldrop. 
 
6.  Beloningsbeleid. 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
 
7.  Doelstelling. 
- Het inzamelen van overtollig gereedschap. 
- Het opknappen van gereedschappen en naaimachines. 
- Duurzaam gebruiken van goederen ter vermindering van de milieulast 
in Nederland. 
- Maatschappelijke participatie bedrijven met vrijwilligers, mensen met 
een sociale, psychische achterstand en/of handicap een zinvolle 
besteding vinden om hen weer aan maatschappelijke activiteiten te laten 
deelnemen.  
- Bewustwording in Nederland stimuleren inzake 
ontwikkelingssamenwerking en de leefsituatie van mensen in 
ontwikkelingslanden. 
- Het geven van voorlichting ter bevordering van deze bewustwording. 
Enkele stagiaires van een middelbare school hebben bij GGG een stage 
gevolgd. Daarnaast loopt de actie van “Vrienden van”. De bedoeling 
hiervan is om bedrijven te benoemen tot “Vriend van Gered 
Gereedschap” als zij ons willen helpen met technische kennis, 
gereedschappen, materialen en andere sponsor mogelijkheden. Op dit 
moment hebben wij 8 “Vrienden van”. 
 
8.  Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014.  
Onze eigen werkplaats is elke week op 6 halve werkdagen geopend.  
Er staan ter beschikking diverse gereedschapswerktuigen, diverse 
handgereedschappen en diverse werkbanken.  
Er zijn ca. 30 vrijwilligers die hier een of meer halve dagen werkzaam 
zijn. 
Per dagdeel kunnen er ca. 6 vrijwilligers hun karwei doen. 
Productie van het jaar 2014: 
66 kisten met verpakte gereedschappen, 130 diverse type naaimachines 
en een aantal grotere gereedschapswerktuigen. 
 
9.  Financiële verantwoording. 
Zie Balans en V/W rekening van 2014. 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 
De stichting heeft één grote subsidiegever, dat is de Gemeente Geldrop-
Mierlo. 
Daarnaast ontvangt de stichting een gering bedrag aan donaties. 



 
 
 GERED GEREEDSCHAP GELDROP 
Balans per 31-12-2014 en Exploitatierekening 2014 
debet credit 
kas 31-12-2014 407,59€  kapitaal 31 dec. 

2014 
11.772,74€  

rekening courant 3.278,13€  reservering nieuwe 
bus 

4.200,00€  

spaarrekening 18.957,01€  res. machines/app. 3.000,00€  
algemene reserve 3.669,99€  
totaal 22.642,73€  totaal 22.642,73€  
Winst-en verliesrekening 2014 
Ontvangsten 
subsidie gemeente 16.455,00€  
ontvangen rente spaarrek 200,12€  
vergoeding auto  25,90€  
Donatie Meise Mert 505,00€  
overige donaties 224,95€  
oud ijzer ontvangsten kas  344,33€  
totale ontvangsten 17.755,30€  
Uitgaven 
huur  9.600,00€  
Diversen 8.155,53€  
overschot 1.796,45€  
totale uitgaven 19.551,98€  
kapitaal 01-01-2014 9.976,29€  
overschot 1.796,45€  
kapitaal 31 dec 2014 11.772,74€  
Kascommissie 2 personen Geldrop datum 
Voorzitter 
Penningmeester 

 
     


