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1. GERED GEREEDSCHAP
Gered Gereedschap is een netwerk van onafhankelijke stichtingen en verenigingen. Op de Stichting Dienstencentrum
Gered Gereedschap na zijn alle organisaties werkplaatsen die gereedschappen inzamelen, opknappen en klaarmaken
voor transport.  
Het Dienstencentrum voert taken uit die in het belang zijn van alle werkplaatsen en efficiënter centraal kunnen worden
uitgevoerd. Hieronder vallen onder andere het behandelen van gereedschapsaanvragen, het coördineren van het opknappen van gereedschap, het transporteren van gereedschap naar organisaties die worden ondersteund en het
zorgen voor landelijke naamsbekendheid en financiering van dit proces.
Tussen de verschillende organisaties bestaan geen financiële relaties, elke organisatie is dan ook verantwoordelijk voor
haar eigen financiering. Ook is er geen gezagsverhouding tussen de organisaties.       
Wel onderschrijven alle organisaties dezelfde doelstellingen. Door samen te werken worden deze doelstellingen
gerealiseerd. De manier waarop wordt samengewerkt is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die alle
organisaties binnen Gered Gereedschap hebben ondertekend.
De doelstellingen van Gered Gereedschap
•
•
•
•

Bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen in Nederland en ontwikkelingslanden
door het inzamelen, herstellen en hergebruik van gereedschap en verzenden van gereedschap naar doelgroepen.
Bevorderen van duurzaam hergebruik van gereedschap.
Bevorderen van de maatschappelijke participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en
bevorderen van de inzet van vrijwilligers voor de doeleinden van de stichting.
Overdracht van kennis, informatie en ervaring in Nederland en ontwikkelingslanden in verband met
zelfredzaamheid, duurzaam hergebruik van gereedschap en maatschappelijke participatie.

HOOFDSTUK 1: Gered Gereedschap
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2. Organisatie GERED GEREEDSCHAP
April 2013 is de stichting Transitie Gered Gereedschap
opgericht, welke later de naam Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap zou krijgen. De stichting heeft
de werkzaamheden van de Stichting Gered Gereedschap
overgenomen die betrekking hebben op activiteiten die
lokale werkplaatsen niet zelf kunnen uitvoeren. Deze
activiteiten bestaan onder andere uit het behandelen van
gereedschapsaanvragen, het coördineren van het opknappen van gereedschap, het transporteren van gereedschap
naar organisaties die worden ondersteund en het zorgen
voor landelijke naamsbekendheid en financiering van dit
proces.
Na het faillissement van de Stichting Gered Gereedschap (19 maart 2013) was een aantal bestuursleden van
deze stichting van mening dat het goede werk dat Gered
Gereedschap deed niet verloren mocht gaan. Zeker niet
gezien het feit dat er voldoende vraag naar gereedschap
uit ontwikkelingslanden is, voldoende aanbod aan oud gereedschap en voldoende vrijwilligers om het gereedschap
op te knappen. Daarnaast waren de 33 andere Gered
Gereedschap werkplaatsen in het land niet opgehouden
te bestaan. Zij wilden hun werk graag voortzetten.
Omdat deze werkplaatsen aangaven niet zelf voor de
projecten en fondsenwerving te kunnen zorgen hebben een aantal bestuursleden van de oude stichting de
Stichting Transitie Dienstencentrum Gered Gereedschap
opgericht.  

HOOFDSTUK 2: organisatie Gered Gereedschap

De eerste prioriteit van de nieuwe stichting was het versturen van de containers met projecten die door de oude
stichting waren toegezegd. Om dit te realiseren is een
team van vrijwilligers aan de slag gegaan met het werven
van fondsen. Dit gebeurde zowel bij particuliere donateurs
als bij bedrijven en vermogensfondsen. De resultaten
hiervan waren zeer goed. Het gaf de middelen om de
geplande containers te versturen. Daarnaast maakte het
duidelijk dat belangrijke partners nog steeds vertrouwen
hadden in het concept van Gered Gereedschap. Op basis
van dit vertrouwen is besloten om te gaan werken aan een
organisatie voor de lange termijn en is de naam veranderd
in Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap.  

2.1 Bestuur
Het bestuur van de Stichting Transitie Dienstencentrum
Gered Gereedschap bestond uit bestuursleden van de
Stichting Gered Gereedschap. Dit bestuur heeft direct
gezegd dat zij hun functie tijdelijk zouden uitvoeren omdat
het wenselijk was mensen in het bestuur te hebben die
met een frisse blik naar de organisatie konden kijken.
Daarvoor werd direct op zoek gegaan naar nieuwe
bestuursleden. Het gefaseerd aantreden van nieuwe en
het aftreden van oude bestuursleden zorgde ervoor dat
kennis goed kon worden overgedragen.   
Het bestuur dat de stichting Transitie Dienstencentrum
Gered Gereedschap heeft opgericht bestond uit de
onderstaande personen:
M.P.M. (Marcella) Bos-Kooyman - Bestuurslid
S.V. (Sylvia) van den Berg-Ortega - Secretaris
M.S. (Marga) Kuperus - Voorzitter
P.R.T.M. (Peter) Schmidt - Penningmeester
M.S. Kuperus en P.R.T.M. Schmidt zijn in 2013 afgetreden.
Aangetreden zijn twee nieuwe bestuursleden.
W.B. (Willem) van den Bos – Voorzitter
A. (Arend) Stemerding – Penningmeester
2.2 Teams
Om het werk binnen het dienstencentrum goed te laten
verlopen zijn vier teams gevormd. Ieder team heeft zijn
eigen taken en bevoegdheden. Elk bestuurslid heeft de
verantwoording over één van de teams.
2.2.1. Team Projecten
Het team projecten is verantwoordelijk voor het behandelen van gereedschapsaanvragen uit ontwikkelingslanden.
Iedere aanvraag wordt getoetst aan de criteria van Gered
Gereedschap. Ook wordt bekeken of de aanvragende
organisatie een betrouwbare partner is die op de lange
termijn kan bijdragen aan de doelstellingen van Gered
Gereedschap.
Nadat een gereedschapsaanvraag is goedgekeurd zorgt
het Team Projecten voor de fondsenwerving bij
vermogensfondsen. Na ontvangst van de gereedschappen door de organisatie wordt het project geëvalueerd en
wordt verslag gelegd van de resultaten.
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2.2.2. Team Marketing Communicatie
Particuliere donateurs en bedrijfssponsoren zijn essentieel
voor het voortbestaan van Gered Gereedschap.
Het Team Marketing Communicatie heeft als doelstelling
om nieuwe relaties met deze partijen aan te gaan.
Daarnaast worden bestaande relaties onderhouden.
Informatie verstrekking doormiddel van de website, nieuwsbrieven en het GG Bericht zijn hierbij belangrijke middelen.
2.2.3. Team Operationeel
Het logistieke proces van het opknappen van gereedschap
en het versturen van gereedschap naar de projecten is de
verantwoordelijkheid van het Team Operationeel. Vanuit
dit team krijgen de werkplaatsen de opdrachten voor het
opknappen van het gereedschap. Nadat het team een
kwaliteitscontrole heeft uitgevoerd worden de gereedschappen van de diverse werkplaatsen naar de container
vervoerd. Vervolgens begint het proces van verscheping,
het door de douane krijgen van de container en al het
daarbij behorende papierwerk.
2.2.4. Team Financieel
Het Team Financieel staat onder leiding van de penningmeester en verzorgt de financiële administratie.
Het bijhouden van verplichtingen en vorderingen in
combinatie met een gedegen projectadministratie staat
voor op het netvlies van dit team.

Afdeling			
Bestuur

In 2014 wordt toegewerkt naar één betaalde medewerker
binnen de teams Projecten, Marketing Communicatie en
Operationeel. Aangevuld met een bureau coördinator en
een secretarieel ondersteuner.
De functies van bureau coördinator en teamleider
projecten worden verenigd in één persoon.
De beoogde organisatie gaat er als volgt uitzien:

V

5

S

0,2 (secretariele ondersteuning)

S

0,2

Projecten

V

6

S

0,4

Marketing Communicatie

V

4

S

0,4

Financieel

V

operationeel

V

2
4

S

0,4

2.3 Organisatie ontwikkeling
Coördinatie
Gered Gereedschap is een dienstverlenende organisatie
voor al haar stakeholders. Van de ontvangers van gereedschap in ontwikkelingslanden tot de lokale werkplaatsen,
financiers etc. Om de dienstverlening zo goed en snel
mogelijk te kunnen leveren en de impact van het werk te
vergroten zijn er een aantal standaardisaties doorgevoerd.
Zoals het aanwijzen van focuslanden en het standaardiseren van gereedschapssets. Ook is begonnen om alle
processen binnen Gered Gereedschap in kaart te brengen
en te digitaliseren.
2.3.1 Focuslanden
Om de doorlooptijd van aanvraag tot levering te
verkleinen is ervoor gekozen om een aantal focuslanden te
benoemen waaraan gereedschap wordt geleverd.
Van deze landen is bekend dat ze redelijk stabiel zijn.
Daarnaast zijn er partnerorganisaties van Gered Gereedschap die betrouwbaar zijn en die kunnen helpen bij het
inklaren van de containers. Besloten is dat er vooralsnog
alleen containers met gereedschap worden verscheept
naar focuslanden.
De focuslanden zijn:
• Burkina Faso
• Cameroon
• Ghana
• Kenya
• Malawi
• Tanzania
• Malawi
• Zambia

Aantal medewerkers / fte’s	

Bureaucoordinatie
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2.2.5. Betaalde krachten
In eerste instantie werd het werk binnen het Dienstencentrum Gered Gereedschap volledig gedaan door vrijwilligers. Om de continuïteit van de werkzaamheden te
waarborgen is er voor gekozen om in de toekomst te gaan
werken met een aantal betaalde krachten die fungeren als
teamleider en meewerken binnen het team.
Vooralsnog wordt gewerkt met ZZP’ers zodat de inzet van
betaald personeel kan worden aangepast aan de beschikbare financiële middelen. Het risico voor de organisatie
wordt hiermee verkleind. Wel is er de intentie om met de
betreffende personen een langdurige relatie aan te gaan.
Sinds de zomer van 2013 heeft het bestuur één dag in de
week de beschikking over secretariële ondersteuning.
Per september is er tevens één dag in de week een
betaalde kracht aan de slag binnen het team projecten.

Deze sets zijn bedoeld voor leerlingen die hun opleiding
hebben afgerond en aan de slag willen gaan als ondernemer. Deze sets worden geleverd in een handig kleine
houten kist met draagband.Daarnaast worden er diverse
hand- en trapnaaimachines aangeboden. Deze worden
voornamelijk gebruikt in klaslokalen.
De standaardsets zijn er voor de volgende vakgebieden:

Naaister

Schoenmaker

Houtbewerking

Loodgieter

Elektricien

Metselaar

Dit neemt niet weg dat het voor organisaties uit andere
landen ook mogelijk is om gereedschap aan te vragen.
Zij moeten uiteraard aan de standaard criteria voldoen en
daarnaast moeten ze zelf het transport van het gereedschap vanuit Nederland organiseren en financieren.

V

= Vrijwilliger (persoon)

S

= Staf (FTE)

2.3.2 Standaard Gereedschapssets
Ook het aanbod aan gereedschap is in grote mate
gestandaardiseerd. Er zijn twee soorten sets samengesteld. Ten eerste sets ten behoeve van een klaslokaal
voor 10 leerlingen. Deze sets zijn samengesteld op basis
van het Engelse onderwijssysteem. Met deze sets kan
jarenlang  les gegeven worden. Daarnaast zijn er
individuele sets.

Metaalbewerking

Automonteur

Naast de standaardsets blijft er de mogelijkheid om ander
gereedschap aan te vragen zoals draaibanken en ander
groter materieel. Hiervan is het aanbod echter kleiner
waardoor het langer kan duren voordat het gereedschap
geleverd wordt.   
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2.3.3 Proceshandboek en Digitalisering
Gered Gereedschap is een dienstverlenende organisatie die producten en diensten aanbiedt aan haar stakeholders.
Om dit goed te kunnen doen en daarmee tevreden stakeholders te creëren is het belangrijk dat de processen binnen
de organisatie helder zijn en dat alle informatie goed toegankelijk is voor de medewerkers. Om dit te realiseren is in
2013 een begin gemaakt met het schrijven van een proceshandboek en het digitaliseren van alle processen.

aanvraag &
drempel 1

aanvraag
formulier

drempel 2
& ranking

combineren
per container

fondsen
werven per

project
goed/afkeuren

werklijsten
maken

verdelen over
werkplaatsen

bewaken
kwaliteit

bewaken
voortgang

transport in
Nederland

laden
container

maken
documenten
import

verschepen
container

lijsten douane
& aanvragers

In het proceshandboek worden alle handelingen
beschreven die uitgevoerd moeten worden vanaf de
aanvraag voor gereedschap door een organisatie tot
het moment van verantwoording aan de financiers.
Het handboek bevat daarnaast alle formulieren en
documenten die nodig zijn binnen het proces.
Ook geeft het aan welk team er verantwoordelijk is
voor iedere stap binnen het proces. Dit draagt bij aan
een heldere samenwerking tussen de teams. Verder
geeft het handboek nieuwe medewerkers snel inzicht
in de werkwijze van Gered Gereedschap.
Om alle informatie die tijdens de bedrijfsvoering nodig
is beschikbaar te maken voor alle medewerkers is het
volledige werkproces gedigitaliseerd. Dit kon gerealiseerd
worden doordat enkele vrijwilligers met een ICT achtergrond een CRM systeem hebben aangepast en onderdelen
hebben toegevoegd. Hierdoor is het mogelijk geworden
om de gehele projectadministratie te digitaliseren.
Alle informatie van een project en communicatie over
een project is op één plek samengebracht. Verder is in
het systeem ook de Donateursadministratie opgenomen.
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bewaken
ontvangst &
feedback

De wereld van de ontwikkelingssamenwerking is in beweging. Waar in het verleden hulp werd gegeven in de vorm van
een eenzijdige transactie wordt het nu steeds belangrijker om een gelijkwaardige relatie aan te gaan tussen gever en
ontvanger. Transparantie over wat we doen en over de resultaten die we hiermee bereiken wordt steeds belangrijker.
Onze stakeholders vragen dit van ons. Daarnaast gaat de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de
ontvanger van gereedschap een steeds grotere rol spelen.
Door deze ontwikkelingen ligt de focus bij ontwikkelings-samenwerking steeds meer op het leveren van publieke diensten
en goederen die ten goede komen aan de bevolking van ontwikkelingslanden. Door deze samen met lokale partners te
leveren verbetert de lokale infrastructuur en de onderliggende structuur van de economie. Deze structuurveranderingen
hebben een langetermijneffect en een duurzame positieve impact op de ontwikkeling van een land en daarmee op het
welzijn van haar inwoners. In 2014 stelt Gered Gereedschap zich tot doel om te bepalen hoe ze kan inspelen op deze
ontwikkelingen en welke rol ze daarin kan vervullen.

rapporteren
aan geldgevers

Voor 2014 is het streven om de financiële administratie
ook aan het systeem te koppelen. Het systeem draait in
the cloud waardoor het voor alle medewerkers van Gered
Gereedschap mogelijk is om werkzaamheden ook op een
andere plek uit te voeren dan vanuit kantoor.   
2.4 Toekomstplannen
In 2014 blijft Diensten Centrum Gered Gereedschap zich
focussen op het zo efficiënt mogelijk laten verlopen van de
bedrijfsprocessen. In ontwikkelingslanden gaat meer worden samengewerkt met partnerorganisaties. Zij worden
de ogen en oren van Gered Gereedschap in deze landen.
Hierdoor wordt het mogelijk om het beoordelingsproces
van aanvragen te versnellen.  Het doel voor 2014 is om
minimaal acht containers met gereedschap naar hoogwaardige projecten in ontwikkelingslanden te versturen.
Om in de toekomst het werk van Gered Gereedschap
te kunnen blijven voortzetten is het noodzakelijk dat de
financiële basis van Gered Gereedschap verder wordt versterkt. Dit moet worden gerealiseerd door het aantrekken
van meer donateurs en bedrijfssponsoren.
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3. De resultaten
Zoals eerder vermeld houdt Gered Gereedschap zich bezig
met het bevorderen van zelfredzaamheid, duurzaamheid,
participatie en voorlichting hierover. Voor al deze doelstellingen is Gered Gereedschap het afgelopen jaar actief
geweest en zijn er resultaten geboekt.
3.1 Zelfredzaamheid
Het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen in
ontwikkelingslanden doormiddel van het beschikbaar stellen van gereedschap aan technische scholen en inkomen
generende projecten, is de meest in het oog springende
doelstelling van Gered Gereedschap. In 2013 zijn er containers met gereedschap verstuurd naar Kenia, Malawi,
Benin en Uganda.    
De container die naar Kenia is verscheept bevatte gereedschap voor zes onderwijsinstellingen, van basisonderwijs
tot technisch onderwijs. In totaal maken 808 leerlingen
gebruik van dit gereedschap.
In Malawi hebben 356 leerlingen van 7 organisaties baat
bij het gereedschap dat aan hen is gedoneerd.
Naar Benin is voor 858 leerlingen gereedschap gestuurd
die bij drie verschillende organisaties onderwijs krijgen.
Naar Uganda is een speciale zending gereedschap gegaan.
Praxis heeft Gered Gereedschap eind 2012 een grote
hoeveelheid nieuwe gereedschappen geschonken. Deze
gereedschappen zijn gesorteerd en per soort in dozen
verpakt. Van deze dozen zijn er 480 naar onze partnerorganisatie Ugaprivi in Uganda gestuurd. Bij deze koepelorganisatie zijn een hoop scholen in Uganda aangesloten.
Ugaprivi heeft de geleverde gereedschappen verdeeld
onder de bij haar aangesloten scholen.
De doelstelling van het Diensten Centrum Gered Gereedschap voor 2013 was om de 9 containers die waren geërfd
te verschepen. Dit is met vier van de containers gelukt.
De overige vijf containers staan inmiddels klaar om begin
2014 verstuurd te worden.

Hoofdstuk 3. De resultaten

In bijlage 1 wordt een compleet overzicht gegeven van de
organisaties die zijn ondersteund en de gereedschappen
die zij hebben ontvangen.

3.2 Participatie
Door het gehele land heeft Gered Gereedschap 33
werkplaatsen waar wordt gewerkt aan het opknappen
van gereedschap (zie bijlage 2). Deze werkplaatsen zijn in
te delen in vier categorieën. Er zijn 19 werkplaatsen die
worden georganiseerd door vrijwilligers. De werkplaats
in Amsterdam is een leerwerkplaats waar jongeren met
een afstand tot de arbeidsmarkt de basisvaardigheden
van techniek wordt geleerd en de sociale vaardigheden
om aan de slag te gaan binnen een bedrijf. Vijf werkplaatsen zijn ondergebracht bij Reclassering Nederland, waar
taakgestraften gereedschap opknappen en eenpersoonsgereedschapskistjes maken. Daarnaast zijn er nog acht
werkplaatsen die in samenwerking met zorginstellingen
worden georganiseerd. Hier knappen cliënten met diverse
achtergronden van de organisaties gereedschap op als
dagbesteding.    
In totaal zijn er meer dan 500 vrijwilligers actief binnen het
netwerk van Gered Gereedschap werkplaatsen en binnen
het dienstencentrum. Zij zijn de ruggengraat van Gered
Gereedschap. Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen motivatie
om aan de slag te gaan. De één werkt mee vanwege het
technische handwerk, de ander doet het voor de sociale
contacten en weer een ander doet het voornamelijk voor
de mensen in ontwikkelingslanden of wil vooral nieuwe
vaardigheden leren. Dit maakt onze vrijwilligers een bont
gezelschap van gepensioneerde technici die op zoek zijn
naar invulling voor hun tijd, jongeren die ervaring op willen
doen binnen het ontwikkelingswerk, werkzoekenden die
actief willen blijven en mensen die gewoon een bijdrage
willen leveren aan een mooiere maatschappij en hiervoor
de mogelijkheid vinden binnen Gered Gereedschap.
Ook in de toekomst wil Gered Gereedschap plaats blijven
bieden aan al deze mensen met al hun verschillende achtergronden en motieven. Met hen werken we samen om
zowel hun doelstellingen als die van Gered Gereedschap
te realiseren.  
3.3 Duurzaamheid
Per jaar worden meer dan 200.000 stuks oud gereedschap
ingezameld. Deze gereedschappen worden beoordeeld
om te zien of het mogelijk is deze op te knappen en er
kwalitatief hoogwaardig gereedschap van te maken. Uit-
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eindelijk worden er 100.000 stuks gereedschap volledig opgeknapt en opgestuurd naar projecten.
Het andere gereedschap wordt ontmanteld en de diverse materialen worden gescheiden. Een deel van het gescheiden
materiaal zoals koper en ijzer wordt verkocht door de werkplaatsen. De rest gaat naar de milieustraat.
3.4 Voorlichting
In 2013 heeft de voorlichting over zelfredzaamheid, duurzaamheid en participatie geen prioriteit gehad. Wel zijn er een
aantal nieuwsbrieven verschenen. In 2014 wordt hier weer meer aandacht aan besteed. Zo gaat het GG Bericht weer
uitgebracht worden en is er de intentie om kennis over het opknappen van gereedschap digitaal beschikbaar te stellen.
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4. Communicatie en fondsenwerving
Om als Gered Gereedschap een mooie toekomst te
kunnen hebben is het noodzakelijk dat al haar stakeholders
vertrouwen hebben in de organisatie. Wanneer dit
vertrouwen er is zorgt dit voor ondersteuning van de
stichting in de vorm van vrijwilligerswerk, geld, kennis etc.
Na de moeilijke periode die Gered Gereedschap achter de
rug had waren de communicatiedoelstellingen voor 2013
dan ook om het vertrouwen in de organisatie waar nodig
te herstellen en te vergroten en middelen te generen om
haar werk voort te zetten.

4.2 Vermogensfondsen
Belangrijke partners van Gered Gereedschap zijn de
vermogensfondsen. Zij financieren een groot deel van het
werk dat Gered Gereedschap doet. In 2013 zijn de grote
partners van Gered Gereedschap bezocht om de situatie
bij de organisatie uit te leggen en inzicht te geven in de
plannen voor de toekomst. Dit heeft ertoe geleid dat het
merendeel van de fondsen nog steeds vertrouwen heeft in
Gered Gereedschap en bereid is om haar werk blijvend te
ondersteunen.

Om de voortgang van het werk van Gered Gereedschap
mogelijk te maken waren twee dingen noodzakelijk.
Ten eerste het versturen van de 9 containers vol
opgeknapt gereedschap die op de kade in Gouda waren
achtergebleven na het stuklopen van de oude stichting.
Aan ontvangende organisaties en donateurs was reeds
toegezegd dat deze containers verstuurd zouden worden.
Door deze belofte na te komen kon een groot deel van het
vertrouwen worden hersteld.
Ten tweede  het opzetten van een sterk afgeslankt
dienstencentrum ter ondersteuning van de ruim 30
werkplaatsen in Nederland.

Verschillende fondsen hebben wel aangegeven dat dit
het moment is voor Gered Gereedschap om na te denken
over hoe de impact van haar werk kan worden vergroot
en hoe meer verantwoordelijkheid kan worden gelegd bij
de ontvangende organisaties. Gered Gereedschap neemt
deze signalen zeer serieus en formuleert in 2014 een visie
hierop.

4.1 Particuliere donateurs en bedrijven
In mei 2013 is een campagne gestart waarin donateurs en
bedrijven zijn aangeschreven om het werk van Stichting
Dienstencentrum Gered Gereedschap te ondersteunen.
Per post, e-mail en social media werd gevraagd om ondersteuning. Daarnaast werden ook persoonlijke bezoeken
gebracht aan grote potentiële donateurs en sponsoren.
De reacties waren zeer positief waardoor de stichting in
staat was om de 1e container in de zomer op transport
te zetten en een ruimte te huren in Amsterdam voor het
opzetten van het dienstencentrum.
In de 2e helft van het jaar zijn de betrokken partijen per
post en mail verder op de hoogte gehouden van de stand
van zaken.

Hoofdstuk 4: Communicatie en fondsenwerving
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5. Financiële verantwoording
Het financiële beleid van het Diensten Centrum Gered Gereedschap was er in 2013 op gericht om het mogelijk te maken
om de 9 geërfde containers van de oude stichting  te kunnen versturen en het mogelijk te maken om een solide nieuwe
organisatie op te zetten. Het opbouwen van toereikende financiële reserves was hiervoor noodzakelijk.
Deze doelstellingen zijn gehaald. Verder is in 2013 een nieuwe financiële administratie opgezet. De eisen die CBF hiervoor aan goede doelen stelt zijn hierbij leidend geweest.
Daarnaast is Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap in 2013 als ANBI instelling erkend.
Hierdoor zijn giften – binnen de geldende regels- aan de stichting aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
5.1 Resultaatrekening 2013
Doelbesteding

Totaal

zelfredzaamheid

Personeelskosten

8.057,00-

5.602,00-

PR & Communicatie

1.158,00-

Huisvesting

1.584,00-

Kantoorkosten

3.779,00-

duurzaamheid

participatie

infor- ongeoormatie
mekrt

werving
baten

beheer

Kosten

145,00-

2.310,00-

175,00-

983,001.584,00279,00-

3.500,00-

Transportkosten

22.050,00-

Algemene kosten

1.777,00-

900,00-

877,00-

384,00-

218,00-

166,00-

2.380,00-

8.437,00-

2.380,00-

8.437,00-

Financieringskosten
Totaal Kosten

22.050,00-

38.789,00-

320,00-

BATEN

Donaties

46.361,00

46.361,00

Fondsen

12.856,00

12.856,00

Sponsors – bedrijven
Sponsors – ideele
instellingen
Schenkingen /
nalatenschappen

29.040,00
28.941,00

29.040,00

6.300,00

6.300,00

123.498,00

123.498,00

84.709,00

320,00- 123.498,00

Totaal Baten
Resultaat

28.941,00

5.2 Balans 31-12-2013
Balans
Immatariele vaste activa

Hoofdstuk 5: Financiële verantwoording

Debet

Credit

6.500,00

Liquide middelen

76.232,00

Vooruitbetaalde bedragen

10.000,00

Crediteuren

2.523,00

Nog te betalen bedragen

5.500,00

Resultaat
Totaal

84.709,00
92.732,00

92.732,00
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Bijlage 1: Projecten en geleverde gereedschappen
Kenia:
Naam
organisatie

Plaats

Soort organisatie

Aantal
Geleverd gereeedschap
Leerlingen

UNDUGU

Kisumu

Vocational Training
Center

140

•
•
•
•
•

15 naaimachines (hand)
6 trap naaimachines
20 individuele sets timmergereedschap
50 individuele sets automonteurgereedschap
50 individuele sets metselgereedschap

Kwa Tundu School

Ndooa

Vocational Training
Center

330

•
•
•

2 sets metaalgereedschap voor 20 ll
2 sets elektragereedschap voor 20 ll
div machines

KESYDO

Nairobi

Vocational Training
Center

95

•
•
•
•
•

15 hand en elektrische naaimachines
2 sets timmergereedschap voor 20 ll
2 sets metaalgereedschap voor 20 ll
2 sets metselgereedschap voor 20 ll
1 set automonteur-gereedschap voor
10 ll

Kuja Primary School
and VTC

Rongo

Elementary school

18

•
•

15 naaimachines (elektrische en hand)
1 set timmergereedschap voor 10 ll

Apostles of Jesus
Missionaries

Nairobi

Vocational Training
Center

75

•
•
•
•
•
•

15 hand naaimachines
6 trap naaimachines
1 set timmergereedschap voor 10 ll
2 sets elektragereedschap voor 20 ll
2 sets metaalgereedschap voor 20 ll
diverse machines

Kaiboi Technical
Training Institute

Eldoret

Vocational Training
Center

150

•

4 sets automonteur-gereedschap
voor 40 ll
4 sets metaalgereedschap voor 40 ll
5 sets elektragereedschap voor 50 ll
diverse machines

•
•
•

BIJLAGEn
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Bijlage 1: Projecten en geleverde gereedschappen

Malawi:

Oeganda:

Naam
organisatie

Plaats

Soort organisatie

Aantal
Geleverd gereeedschap
Leerlingen

Naam
organisatie

Sonda Youth and
Mzuzu
Community Dev. Org

Communitycenter/
Vocational Training
Center

65

•
•
•
•

6 trap naaimachines
15 handnaaimachines
2 sets timmergereedschap voor 20 ll
1 machine

Ugaprivi South-West Kampala

Muloza Catholic
Parish

Vocational Training
Center

95

•

15 hand naaimachines (6 hand+ 9
elec)
3 trapnaaimachines
1 set timmergereedschap voor 10 ll
1 set metaalgereedschap voor 10 ll
diverse machines

Muloza

•
•
•
•
St Humana

Mikolongwe Vocational Training
Center

71

•
•
•
•
•
•
•
•

Mitengo Technical
School

Thyolo

Vocational Training
Center

75

•
•
•
•
•
•
•

Diocese of Dedza

Dedza

Garage, inkomens
genererend project

4

•

15 hand naaimachines (6 hand+ 9
elec)
3 trapnaaimachines
2 sets timmergereedschap voor 20 ll
2 sets automonteur-gereedschap voor
20 ll
2 sets metaalgereedschap voor 20 ll
2 sets elektragereedschap voor 20 ll
2 sets metselgereedschap voor 20 ll
diverse machines
50 individuele sets elektragereedschap
50 individuele sets metselgereedschap
50 individuele sets timmergereedschap
3 sets elektra-gereedschap voor 30 ll
3 sets timmergereedschap voor 30 ll
3 sets metselgereedschap voor 30 ll
diverse machines

•

1 set automonteur-gereedschap voor
10 ll
diverse machines

St Joseph’s Teacher
Training

Dedza

Meubel Coöperatie

10

•
•

1 set timmergereedschap voor 10 ll
diverse machines

St Joseph’s
Pedagogische
Academie

Bembeke

Naaiatelier

36

•
•
•
•

15 elektrische naaimachines
9 handnaaimachines
2 lock naaimachines
2 borduur machine
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Plaats

Soort organisatie

Aantal
Geleverd gereeedschap
Leerlingen

Onderwijsondersteuning

nvt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5x betonschaar
5x doos baco’s
1x doos inbussleutels
6x doos smeedhamers
1x doos bankschroeven
2x doos popnagels
2x doos betonschaar
54x doos lesboeken
26x doos breekbeitels
1x doos kabelschoenen
2x doos krijtlijnen
2x doos klauwhamers
1x doos combinatietangen
1x doos elastische netten
4x ordners
3x doos beitels
1x doos decoupeerzagen
5x doos lijm
3x doos lijmpistolen
1x doos slijpstenen
4x doos handzaagbeugels
1x doos handkappen breken beitel
6x doos messen
3x doos spanbanden
7x doos houten hamer
16x doos metselaars gereedschap
6x doos meetlinten
1x doos meetinstrumenten
5x doos spanners
3x doos waterpomptangen
1x doos knabbeltangen
4x doos rubber hamers
4x doos centerpunt
1x doos nijptangen
2x doos tangen
1x doos loodgieter gereedschap
1x doos poppers en popper tang
1x doos trekveer
6x doos raspen
12x doos houtzagen
1x doos schroefbits
13x doos lijmtangen
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Oeganda:

benin:

Naam
organisatie

Plaats

Ugaprivi South-West Kampala

Soort organisatie

Aantal
Geleverd gereeedschap
Leerlingen

Naam
organisatie

Plaats

Soort organisatie

Aantal
Geleverd gereeedschap
Leerlingen

Onderwijsondersteuning

nvt

Jeunesse Sans
Frontieres

Cotonou

NGO

180

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10x doos schroevendraaier torx
11x doos schroevendraaiers
1x doos winkelhaken
1x doos zijsnijders
7x doos dopsleutels
3x doos waterpassen
6x doos nietpistolen
11x doos nietjes
1x doos staalborstels
1x doos tape
5x doos tegelkruisjes
4x doos tegelsnijders
5x doos laselektroden
4x doos werkhandschoenen
6x houtklemmen
7x koevoet
39x elektrische naaimachines
13x breimachine
51x studieboek kleermaken
1x heersers
6x mokers
1x laserwaterpas
21x trapnaaimachines
40x typemachines

•
•
•
•
•

Association pour
une Jeunesse
Profesionelle

Savalou

NGO

300

•
•
•
•
•
•

Apretectra

Comé

NGO

405

•
•
•
•
•
•
•
•
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3 sets metaalgereedschap voor 30 ll
3 sets timmergereedschap voor 30 ll
3 sets automonteur-gereedschap voor
30 ll
30 naaimachines
diverse machines
3 sets metaalgereedschap voor 30 ll
3 sets timmergereedschap voor 30 ll
3 sets metselgereedschap voor 30 ll
3 sets automonteur-gereedschap voor
30 ll
30 naaimachines
diverse machines
2 sets timmergereedschap voor 30 ll
2 sets metselgereedschap voor 30 ll
2 sets automonteur-gereedschap voor
30 ll
30 naaimachines
20 individuele sets automonteurgereedschap
20 individuele sets metaalgereedschap
20 individuele sets timmergereedschap
diverse machines
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Bijlage 2: overzicht werkplaatsen

Amsterdam
Stichting Gered Gereedschap Amsterdam
Asterweg 15B
1031HL Amsterdam
Telefoon: 020-6329784
Email: amsterdam@geredgereedschap.nl
Amsterdam
RN Werkstraf Unit Amsterdam/Gered Gereedschap
Lutmastraat 199
1074 TV Amsterdam
Telefoon: 020-6734498
Email: rnamsterdam@geredgereedschap.nl
Arhnem
RN Werkstraf Unit Arnhem/Gered Gereedschap
Industriestraat 9C
6827 BD Arnhem
Email: rnarnhem@geredgereedschap.nl
Assen
Promens Care/Gered Gereedschap Assen/td>
Wenkebachstraat 6
9403 BG Assen
Email: assen@geredgereedschap.nl
Website: www.promens-care.nl
Best
Stichting Gered Gereedschap Best
Bedrijfsweg 55
5683 CN Best
Telefoon: 0499-378014 (alleen tussen 13:00 en 16:00 uur)
Openingstijden (inzameling): Ma t/m vr van 10:00 tot
18:00 uur. Za van 10:00 tot 17:00 uur
Email: best@geredgereedschap.nl
Coevorden
Promens Care/Gered Gereedschap Coevorden
Van Eijbergenstraat 5
7741 EL Coevorden
Email: coevorden@geredgereedschap.nl
Website: www.promens-care.nl
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Den Dolder
Stichting Altrecht/Gered Gereedschap Den Dolder
Dolderseweg 164, gebouw Carré
3734 BN Den Dolder
Telefoon: 030-2256217/6245
Openingstijden: ma t/m vr van 09:00 tot 12:30 uur
Email: dendolder@geredgereedschap.nl
Den Haag
Stichting Gered Gereedschap Den Haag
Junostraat 12a
2516 BR Den Haag (Industrieterrein Binckhorst)
Telefoon: 070-3679501
Openingstijden: ma t/m vr van 10:00 tot 14:00 uur
Email: denhaag@geredgereedschap.nl
Website: www.geredgereedschap-denhaag.nl
Den Haag
RN Werkstraf Unit Den Haag/Gered Gereedschap
Email: rndenhaag@geredgereedschap.nl
Deventer
Stichting Gered Gereedschap Deventer
Spanjaardsdijk 92B
7434 RT Lettele
Telefoon: 06-10358671
Openingstijden: di en wo van 10:00 tot 17:00 uur
Email: deventer@geredgereedschap.nl
Ede
Nieuwland, Prisma Dagbesteding
Stationsweg 74
6711 PV Ede
Openingstijden: di van 10.00 – 11.30 uur
Email: ede@geredgereedschap.nl
Emmen
Promens Care/Gered Gereedschap Emmen
Nijverheidsstraat 16
7815 HV Emmen
Telefoon: 088-8789630
Email: emmen@geredgereedschap.nl
Website: www.promens-care.nl

Enschede
RN Werkstraf Unit de keet/Gered gereedschap
Het Wolbert 15
7547 RA Enschede
tel. 053-4345951
Email: h.janssen@reclassering.nl
Franeker
De Skûle Welzijn/Gered Gereedschap Franeker
Godsacker 35
8801 LM Franeker
Telefoon: 0517-393750
Email: franeker@geredgereedschap.nl
Geldrop
Stichting Gered Gereedschap Geldrop-Mierlo
Tournooiveld 10
5663 EA Geldrop
Telefoon: 040-2852705
Openingstijden: ma t/m vr van 9:00 tot 12:00 uur.
Do van 9:00 tot 16:00 uur
Email: geldrop@geredgereedschap.nl
Groningen
Vereniging Gered Gereedschap Groningen
Helperoostsingel 17a
9722 AP Groningen
Telefoon: 050-3130351
Openingstijden: ma t/m vr van 9:00 tot 16:00 uur
Email: groningen@geredgereedschap.nl
Website: www.geredgereedschapgroningen.nl
Heerlen
Stichting Gered Gereedschap Parkstad Limburg
Spoorsingel 46 B
6412 AC Heerlen
Telefoon: 045-5726726
Openingstijden: ma t/m vr van 9:00 tot 12:30 uur
Email: heerlen@geredgereedschap.nl
Website: www.geredgereedschapparkstadlimburg.nl

Heiloo
Stichting Gered Gereedschap Kennemerland
Geen inleveradres
Westerweg 164A
1852 AN Heiloo
Telefoon: 072-5320891
Email: heiloo@geredgereedschap.nl
Heusden/Nieuwkuijk
Stichting Gered Gereedschap Heusden
Abdij de Mariënkroon
Abdijlaan 8
5253 VP Nieuwkuijk
Telefoon: 06-13318754
Openingstijden: ma en di 9:00 tot 15:00 uur.
Wo en do van 09:00 tot 12:30 uur
Email: heusden@geredgereedschap.nl
Hoogeveen
Promens Care/Gered Gereedschap Hoogeveen
Bentinckslaan 78
7902 GH Hoogeveen
Email: hoogeveen@geredgereedschap.nl
Website: www.promens-care.nl
Huijbergen
Stichting Solidariteitswerkplaats Huijbergen
Jeneverbes 2b
4635 BN Huijbergen
Openingstijden: di en wo van 9:00 tot 12:00 uur.
Do van 9:00 tot 12:00 uur
Email: huijbergen@geredgereedschap.nl
Loon op Zand
Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand
Koningin Emmastraat 47
5171 GS Kaatsheuvel
Telefoon: 0416-282215
Openingstijden: di en do van 13:15 tot 16:30 uur.
Wo van 10:00 tot 16:30 uur
Email: loonopzand@geredgereedschap.nl
Website: www.GeredGereedschapLoonopZand.nl
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Middelburg
Emergis GGZ
Arnesteinweg 11
4338 PD Middelburg
Telefoon: 0118-626285
Openingstijden: ma t/m do van 9:00 tot 16:00 uur
Email: middelburg@geredgereedschap.nl
Website: www.wggmiddelburg.nl
Musselkanaal
DAC de Kameleon/Gered Gereedschap Musselkanaal
Willem Diemerstraat 2
9581 AG Musselkanaal
Openingstijden: ma van 13:00 tot 16:00 uur
Email: musselkanaal@geredgereedschap.nl
Nijkerk
Stichting Gered Gereedschap Nijkerk
Torenstraat 15A
3861 BT Nijkerk
Telefoon: 06-53187160
Openingstijden: wo en za van 09:00 tot 12:00 uur.
Vr van 09:00 tot 16:00 uur
Email: nijkerk@geredgereedschap.nl
Website: www.geredgereedschapnijkerk.nl
Oostvoorne
Stichting Hobbywerkplaats Westvoorne/
Gered Gereedschap
Pinnepot 9C
3233 LP Oostvoorne
Telefoon: 0181-483753
Openingstijden: do van 9:00 tot 16:00 uur
Email: oostvoorne@geredgereedschap.nl
Website: www.hobbywerkplaatswestvoorne.nl
Rotterdam
RN Werkstraf Unit Rotterdam/Gered Gereedschap
Keilestraat 9
3029 AK Rotterdam
Telefoon: 010-4482701/4763131
Email: rotterdam@geredgereedschap.nl
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Schagen
De Stern Dagopvang/Gered Gereedschap Schagen
Berkenweg 2
1741 VA Schagen
Telefoon: 0224-201172
Email: schagen@geredgereedschap.nl
Veenendaal
De Optrack / Gered Gereedschap Veenendaal
Duizend Roeden 2
3901 KA Veenendaal
Telefoon: 0318-513252
Openingstijden: ma en do van 9:00 tot 17:00 uur
Email: veenendaal@geredgereedschap.nl
Voorst / Twello
Stichting Gered Gereedschap Voorst
Voordersteeg 12
7391 TL Twello
Openingstijden: ma van 9:00 tot 12:00 uur
Email: voorst@geredgereedschap.nl
Waddinxveen
Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen
Mauritslaan 55
2741 CE Waddinxveen
Telefoon: 0182-633043
Email: waddinxveen@geredgereedschap.nl
Wolvega
Stichting Gered Gereedschap Wolvega
W.Lodewijkstraat 68
8471 BL Wolvega
Telefoon: 06-83126323
Openingstijden: ma, di en do van 9:00 tot 12:00 uur
Email: wolvega@geredgereedschap.nl
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