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Beknopt beleidsplan Stichting Gered Gereedschap Twente 

 

Dit eerste beknopte beleidsplan is opgesteld om inzicht te geven in de wijze waarop de 

Stichting Gered Gereedschap Twente haar doelstelling beoogt te bereiken. Het beleidsplan 

heeft vanwege het verlengde boekjaar betrekking op de boekjaren 2022 en 2023. 

 

Hengelo 2022 

  



2 
 

1. Algemene gegevens 

Statutaire naam: Stichting Gered Gereedschap Twente 

Statutaire vestigingsplaats: Hengelo 

Oprichtingsdatum: 2022-08-30 

KvK-nummer: 87445883 

Fiscaal nummer (RISN): 864296290 

Bankrekeningnummer: volgt 

BIC: volgt 

 

Bezoek- en postadres:  

Haaksbergerstraat 67 Gebouw N 

7552 PA Hengelo 

 

E-mailadres: twente@geredgereedschap.nl 

Website: www.geredgereedschap.nl/stichting-gered-gereedschap-twente/ 

 

 

2. Bestuur 

 

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee leden van het bestuur 

gezamenlijk handelend. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun 

werkzaamheden. 

Bestuursleden: 

Voorzitter: Aaldrik Buist 

Penningmeester: Bastiaan Holm 

Secretaris: Raymond Eertink 

 

 

3. Visie 

 

Het werk van de stichting dient het algemeen belang doordat de werkplaatsen die worden 

opgezet en begeleid oud gereedschap verzamelen en opknappen. Dit gereedschap komt 

daarna ten goede aan verschillende ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in doellanden 

in Afrika en Azië. 
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Hiermee: 

-wordt het milieu gespaard. Door oud gereedschap niet zomaar weg te gooien maar 

opnieuw inzetbaar te maken draagt de stichting bij aan een circulaire economie; 

-worden grondstoffen en energie bespaard, waardoor duurzaamheid wordt bevorderd, en 

-wordt een inspirerende werkplek gegeven aan mensen die niet deelnemen aan het 

arbeidsproces; 

-wordt door de werkzaamheden capaciteitsopbouw gerealiseerd waardoor de afstand tot 

de arbeidsmarkt voor de doelgroepen zowel in de regio, als in de bestemmingslanden 

wordt verkleind. 

 

 

4. Doelstelling 

 

De doelstelling van de stichting luidt dan ook: 

Het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen in ontwikkelingslanden 

door het inzamelen, het herstellen en hergebruiken van gereedschap en aanverwante 

goederen en het verzenden van deze goederen naar ontwikkelingslanden alsmede, het 

organiseren van een zinvolle besteding voor vrijwilligers en mensen met een sociale, 

psychische, lichamelijke handicap of achterstand, ondermeer door het opzetten van 

werkplaatsen in Twente en het aldaar begeleiden van herstelwerkzaamheden. 

 

 

5. Middelen en Uitgaven 

De inkomsten van de stichting bestaan bij aanvang vooral donaties en op termijn mogelijk 

ook subsidies of middelen uit andere (regionale) fondsen. De stichting beoogt geen winst 

en alle middelen komen, na aftrek van beperkte strikt noodzakelijke stichtingskosten, 

geheel ten goede komen aan (huisvestingskosten van) de werkplaatsen en de financiering 

van het inzamelen en herstel van oud gereedschap. 

Financiën: 

 

 

6. Huisvesting 

 

De stichting beheert op dit moment een tweetal werkplaatsen. De werkplaats Hengelo 

wordt kosteloos ter beschikking gesteld, de werkplaats Almelo wordt, voor een beperkt 

bedrag per maand, gehuurd. Beide ruimtes zijn voor de herstelwerkzaamheden geschikt 

gemaakt door de vrijwilligers. 


