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Inhoudelijk verslag activiteiten 2016 Gered Gereedschap Den Haag 

 

In 2016 hebben zich zo’n 30 vrijwilligers ingezet voor het inzamelen, opknappen en verschepen van 
gebruikte gereedschappen naar ontwikkelingslanden. De werkplaats was dagelijks geopend tussen 
10.00 en 15.00 uur.  
 

Vrijwilligers waren gemiddeld drie dagen per week bezig op de werkplaats met het opknappen van 
gereedschap en helpen met projecten. I We stellen met trots vast dat  Gered Gereedschap Den Haag 
een gezonde vrijwilligersorganisatie is, die – ondanks de vergrijzing– nog jaren door kan. 

Wel hebben we in december afscheid moeten nemen van Hans Willemse. Na een kort ziekbed 
overleed hij op 80-jaringe leeftijd. Sinds zijn pensionering was Hans een van de gedreven vrijwilligers 
van Gered Gereedschap. Hij was, er altijd en met een vriendelijk woord voor alle collega’s. We gaan 
hem missen. 

 
Projecten van Gered Gereedschap Den Haag 

Gered Gereedschap Den Haag heeft in 2016 aan een twintigtal projecten gereedschappen en 
naaimachines geleverd. Een groot aantal is via het Dienstencentrum Gered Gereedschap in 
Amsterdam binnengekomen. Dit is de landelijke organisatie die voor de  verschillende werkplaatsen 
van Gered Gereedschap n Nederland, projectaanvragen toetst, uitzet bij de werkplaatsen rt en 
transport en logistiek  van projecten regelt  
 

Projectaanvragen uit de regio Haaglanden 

Andere projecten zijn rechtstreeks bij ons binnengekomen, voornamelijk aanvragen van organisaties 
uit de regio Haaglanden. Zoals het project van Stichting Help Gambia te Leren. Zie voor meer 
informatie de nieuwsbrief van december 2016. 
Voor een overzicht van door ons gesteunde projecten vindt u in het bijgesloten overzicht. 

 

Evenementen 

Naast onze kernactiviteiten  - gereedschap inzamelen en versturen naar ontwikkelingslanden – 
hebben we ook een drietal activiteiten georganiseerd: 
 

• NL-Doet, 11 maart. OTien leerlingen en een docent van de Praktijkschool het Esloo College 
hebben een dag meegeholpen op de werkplaats. 

• Vrijwilligersuitje. In september zijn we  op bezoek geweest bij Urban Farms Den Haag De 
Schilde, de stadstuinen aan de Televisiestraat. Een zeer geslaagde activiteit. 

• Open Dag op 19 november voor donateurs en belangstellenden. Ook deze editie was o een 
goed bezochte en gezellige  dag. 

Ook  stonden we weer met een stand op de Haagse Energiebeurs in het Atrium. 
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Haags Keurmerk 

Sinds dit jaar werkt GGDH  met vrijwilligersovereenkomsten. In een overeenkomst zijn de rechten en 
plichten van vrijwilligers opgenomen, zoals het verantwoord gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen, zaken rond werktijden, het uitlenen van gereedschappen voor persoonlijk 
gebruik en rookvrije werkruimte. Hiermee heeft GGDH een nieuwe stap gezet op weg naar het 
verkrijgen van het 'Haags Keurmerk' voor vrijwilligersorganisaties. 

Arbo-zaken 

In 2016 is opnieuw geïnvesteerd in de verbetering van ARBO-technische zaken. We hebben extra 
persoonlijke beschermingsmiddelen aangeschaft, het pand is doorgelicht op brandveiligheid, we 
hebben brandblussers aangeschaft en er is een uitruimingsplan opgesteld. Ook zijn de werkplekken 
ergonomische verbeterd, o.a. door betere ‘stahulpen’ aan te schaffen (een soort kruk). 
 
Toelichting op het financieel verslag 2016 

Ook financieel had Gered Gereedschap Den Haag in 2016 een goed jaar. Dankzij circa 150 
particuliere donaties is een bedrag van ruim € 8.000 ontvangen. Via fondsen en organisaties hebben 
wein totaal een bedrag van € 6.872 ontvangen. voor het uitvoeren van onze activiteiten. Al met al 
heeft GGDH het boekjaar 2016 afgesloten met een positief saldo van € 9.841. 
 

Naheffing energiekosten 
Wij vragen uw aandacht voor het volgende. GGDH  houdt rekening  met een naheffing van 
energiekosten  in 2016. Vanwege een onduidelijkheid in de gebruikersovereenkomst met Bewaakt & 
Bewoond en het gedeelde gebruik van het pand, is nog altijd  niet duidelijk aan wie wij energiekosten 
moet betalen en hoeveel.  Verschillende pogingen van het bestuur om hier klaarheid in te brengen  
heeft helaas niets opgeleverd. 

Voor naheffing van energiekosten in 2016 is op de balans een bedrag van € 3.300 gereserveerd. Over 
de jaren 2014 en 2015 is een reservering opgenomen voor de naheffingen van respectievelijk € 3.600 
en € 3.000. Totaal over drie jaar is er € 9.900 voor naheffing van energiekosten gereserveerd. 
 

Reserveringen 

Tevens is op de balans per 31 december 2016 budget gereserveerd voor achterstallig onderhoud van 
het pand, vervanging van machines voor werkplaats en reservering voor de aankoop van een nieuwe 
bedrijfsauto, vermoedelijk in  2020. 
Op 31 december 2016  is het eigenvermogen van Gered Gereedschap Den Haag vastgesteld op  
€ 6.633. 

 

Den Haag, 10 maart  2017 
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In 2016 leverde GG Den Haag aan de onderstaande projecten: 
 
           = GG projecten (via Dienstencentrum, Amsterdam)    
           
           = Haagse projecten 
 
1 Zuid-Sudan, Cord, timmergereedschap 10 personen, 10 kisten, 1289 stuks gereedschap 
 
2 Tanzania, 1Universal Ministery of Africa Trust, elektra gereedschap 10 pers, 5 kisten, 
loodgietergereedschap  20 pers, 12 kisten, metaalbewerkings  gereedschap 10 pers, 7 kisten, 
1 lasapparaat 
 
3 Gambia (Peter Vlaming), Help Gambia te leren, fietsenmakers-, timmerlieden-,metselaars-, 
elektriciens- en handwerkgereedschap, totaal 878 stuks + 5 handnaaimachines 
 
4 Uganda, timmermansgereedschap, automonteurgereedschap, 5 kisten en 4 elektrische 
naaimachines 
 
5 Kenia, Blessed Sacrament Oriang Parisch, 2 trap naaimachines 
 
6 Kenia,  Maliku Youth Organisation,  5 handnaaimachines 
 
7  Pikala, Den Haag, (Erik van Heijningen) fietsproject Marokko, Marrakech 
366 stuks fietsgereedschap 
 
8 Stadswerkplaats Loosduinen, fietsgereedschap 30 stuks, timmergereedschap 57 stuks en 
2 naaimachines 
 
9 Tanzania, Human Rural & Urban Multisectoral Advancement, 1 individuele metselset 
 
10 Tanzania, Bethania Vocational Training Centre, 1 individuele metselset 
 
11 Tanzania, Tanzanians Pro-Environment, 2 sets elektra gereedschap voor 10 leerlingen, 
820 stuks, 5 kisten, plus 3 sets individuele metselaar 
 
12 Tanzania, Upendo  Woman Evangelisatie Reviva  Missiën, 6 individuele timmermanssets 
 
13 Tanzania, 16 individuele metselsets 
 
14 Tanzania, Universal Ministery of Africa Trust, elektra project 10 pers, 5 kisten 
 
15 Uganda, Butenga Orphanage Care & Development Organization, timmerproject 
10  personen, 11 kisten gereedschap 
 
16 Uganda, Villa Maria Hospital, automonteurs 10 personen 11 kisten 
 
17 Tanzania, , Universal Ministery  of Africa Trust, elektraproject 10 pers, 5 kisten 
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18 Uganda, Hupgen, metaalbewerker 10 personen, timmerman 20 personen, 11 kisten 
 
19 Uganda, Gereedschapsbank CSH, automonteur 10 personen, 7 hand- en 6 elektrische 
naaimachines 
 
20 Uganda, ACROS, 5 individuele metaalsets, 4 individuele metselaars sets 
 
21 Uganda, Tadet, metaalbewerker individueel, 6 personen 
 
22 Uganda, Villa Maria Hospital, automonteurs (lijst 2), 5 individuele sets 
 
23 Uganda, Safeplan,5 individuele timmermans sets 
 
24 Malawi, 10 lijmklemmen, 4 handboren, 1 plaatstaal buiger, 1 afkortzaag metaal, 
1 persoonsset metaal 
 
25 Rwanda, IPRC, 5 meubelmakers bankschroeven 
 
26 Malawi, metaalbewerker 1 persoon + aambeeld 
 
27 Give a Bike (Meindert Oving), fietsenproject Rotterdam, divers fietsenmakers gereedschap, 
63 stuks 
 
28 Made in Moerwijk (Sofian van Veldhuizen), recycling project, 5 handnaaimachines plus 1 
industriële naaimachine 
 
29 Oost Congo (Marie Chakupewa), 25 hand- en 25 elektrische naaimachines + 1 grote papiersnijder 
 
 
 
Gered Gereedschap Den Haag, 10 maart 2017 

 


