
Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2017 Gered 
Gereedschap Den Haag

Inleiding

In 2017 hebben zich circa 30 vrijwilligers ingezet voor het inzamelen, selecteren, opknappen en 
verschepen van gebruikte gereedschappen naar ontwikkelingslanden. Vooral technische 
opleidingsinstituten in Afrika zijn gesteund. 

De werkplaats aan de Junostraat was van maandag t/m vrijdag geopend tussen 10.00 en 14.00 uur. 
Enkele early birds begonnen om 08.00 uur. Vrijwilligers werken gemiddeld twee dagen per week. In de 
vrijwilligersgroep zijn diverse specialisaties aanwezig. De een is goed in het repareren van 
naaimachines, de ander in het slijpen van gereedschap, weer een ander houdt zich bezig met het 
timmeren van vervoerskistjes of het opzetten van een goed opbergsysteem en een ander houdt de 
administratie bij. Een werkplaatscoördinator - ook vrijwilliger - zorgt voor de continuïteit. Ondanks het 
verlies van een viertal mannen van het eerste uur in de afgelopen twee jaar, blijft Gered Gereedschap 
door aanwas van nieuwe vrijwilligers een gezonde vrijwilligersorganisatie die nog jaren door kan. 

Werving vrijwilligers

Er is in 2017 extra aandacht besteed aan het werven van nieuwe vrijwilligers.
Door contact te leggen met de afdeling Participatie van de gemeente Den Haag is Gered 
Gereedschap in beeld gekomen voor statushouders. Een drietal Eritrese mannen werkt nu (tijdelijk) bij 
ons. Op die manier hoopt Gered Gereedschap een positieve bijdrage te leveren aan de inburgering 
van onze nieuwe stadsgenoten. Voor dat doel heeft Gered Gereedschap ook deelgenomen aan de 
Vrijwilligersmarkt voor talentvolle statushouders, georganiseerd door de gemeente Den Haag in 
samenwerking met PEP.

Vijf andere nieuwe vrijwilligers hebben zich in 2017 aangemeld. Mond-tot-mondreclame blijkt toch nog 
altijd de beste manier van werven. Ondanks dat hebben we onze vacatures bij alle 
vrijwilligersservicepunten in Den Haag hebben gemeld. Ook bij de vrijwilligerscentrale van 
Voorburg/Leidschendam en Rijswijk.

In 2017 hebben we door overlijden afscheid moeten nemen van drie oudgedienden van de 
werkplaats: Ton Vink, Jan Luyken en Kees Griffard. Deze collega’s waren sinds jaar en dag actief 
binnen Gered Gereedschap Den Haag. Hun overlijden is een groot gemis, ook vanwege hun 
deskundigheid en hun invloed in de groep vrijwilligers. Om een stabiele vrijwilligersgroep te behouden, 
hebben we ons met het werven van nieuwe vrijwilligers naast de statushouders gericht op de groep 
'jong gepensioneerden'. Dat zetten we in 2018 voort.  

Projecten van Gered Gereedschap Den Haag
Het landelijk dienstencentrum van Gered Gereedschap in Amsterdam is verantwoordelijk voor de 
selectie en logistiek van projecten. Via het dienstencentrum hebben we in 2017 gereedschap geleverd 
aan 26 projecten in Afrika (te weten: Kenia, Ghana, Tanzania, Gambia en Uganda.) Het betrof 
gereedschap voor het vak van automonteur, metselaar, metaalbewerker, naaister, elektricien en 
timmerman. Veelal ging het om opleidingscentra, een enkele keer voor de start van een bedrijfje. 

Projectaanvragen uit de regio Haaglanden

Net als in 2016 hebben we de Haagse organisatie Help Gambia te leren ondersteund met twee 
afstudeerkisten voor elektricien en twee voor timmerman. Aan het project Solar Skelter hebben we 
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diverse gereedschappen uitgeleend. Mijn tuin in Moerwijk konden we verblijden met tuingereedschap, 
het Haags project Ghana, Operation Clear Mind hebben we van diverse naaimachines kunnen 
voorzien. Door ons contact met Marie-C. Fundiko, een Haagse Congoleze vrouw, is er landelijk voor 
vrouwen in Oost-Congo naaimachines ingezameld. Marie heeft tijdens onze eindejaarbijeenkomst  
een presentatie gegeven over de projecten waar de machines naar toe zijn gegaan.   

Bijzonder: Rotary Club 's-Gravenhage-Residentie zamelt geld in voor GG

“Het brengen van gereedschap door de voorzitter van de Rotary Club 's-Gravenhage-Residentie 
levert Gered Gereedschap een donatie op van € 10.000 euro.” 

Het zou zo maar een kop van een krantenartikel kunnen zijn. De voorzitter was zo gecharmeerd van 
het doel van Gered Gereedschap, dat hij voorstelde de opbrengst van hun jaarlijkse rally voor ons te 
bestemmen. We hebben er niet lang over na hoeven denken. Onder het motto: Ruim je garage op en 
rij mee met de rally reden in september veertig bestuurders van oldtimers mee. Aan het eind van de 
dag werd ons een check overhandig van € 9.000. Toen alle opbrengsten ook daadwerkelijk waren 
binnengekomen, bleek het bedrag uiteindelijk € 10.000 te zijn. 

Naast dit grote geldbedrag zijn ruim tien kisten met gereedschap voor automonteurs, tien 
naaimachines en nog wat ander gereedschap ingezameld. 

Van het ingezamelde bedrag heeft het dienstencentrum Amsterdam de container voor het vervoer van 
het gereedschap bestemd voor het Samaria Vocational Training Institute in Uganda betaald. Dit 
trainingscentrum is een initiatief van Ugandese jongeren om jongens en meisjes een vakopleiding te 
bieden in de automechanica, houtbewerking, bouwvakken en kleermaken. Daarnaast kunnen ze 
algemene kennisvakken (zoals Engels en wiskunde) volgen en kunnen ze vaardigheden opdoen. Na 
de opleiding, die een tot drie jaar duurt, worden jongeren geholpen bij het vinden van werk of bij het 
starten van een kleine onderneming.  

En Gered Gereedschap Den Haag heeft een deel van het opgehaalde bedrag gebruikt om te 
investeren in arbomaatregelen op de werkplaats (zie de jaarrekening). 

Overige Evenementen

Naast onze kernactiviteiten  - gereedschap inzamelen en versturen naar ontwikkelingslanden – 
hebben we ook een aantal extra activiteiten georganiseerd.

 Jaarlijkse vrijwilligersuitje. In juni 2017 zijn we met (bijna) alle werkplaatsmedewerkers op bezoek 
geweest bij het Science Centre van de TU in Delft. We kregen een mooie kijk in de wereld van de 
Wetenschap & Techniek.

 De Open Dag die we normaliter organiseren voor alle donateurs en andere belangstellenden 
hebben we dit jaar ingevuld door aan het eind van de dag van de rally open te zijn voor de 
deelnemers. Zo’n 50 mensen hebben de werkplaats bezocht. 

 Op 26 november stonden we weer met een stand op de Haagse Energiebeurs in het Atrium. Een 
prettig plek met veel enthousiast publiek waar we Gered Gereedschap goed hebben kunnen 
presenteren en onze behoefte aan nieuwe medewerkers kenbaar hebben kunnen maken.

 22 December vond de jaarlijkse eindejaarbijeenkomst plaats voor alle werkplaatsmedewerkers en 
het bestuur. We hebben officieel afscheid genomen van oud-voorzitter Frank Poppe die een kleine 
tien jaar het belang van Gered Gereedschap Den Haag met grote betrokkenheid heeft gediend. 
O.a. het vinden van onze huidige huisvesting aan de Junostraat heeft Gered Gereedschap aan 
hem te danken.    
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Arbotechnische verbeteringen in de werkplaats
In 2017 is opnieuw flink geïnvesteerd in arbotechnische verbeteringen in de werkplaats. Er zijn extra 
persoonlijke beschermingsmiddelen aangeschaft (o.a. veiligheidsschoenen), de werkplaats is deels 
opnieuw ingericht en er zijn enkele bouwkundige afscheidingen aangebracht tussen de ruimtes voor 
boren, slijpen en zagen.

Het pand is doorgelicht op brandveiligheid, oude brandblussers zijn getest en deels vervangen en er is 
een ontruimingsplan opgesteld. 

Bij verschillende machines zijn ergonomische verbetering aangebracht, de luchtafzuiging bij diverse 
machines en de algemene luchtbehandelingsinstallatie in de werkplaats is verder verbeterd.

Toelichting op de Jaarrekening 2017
Financieel had Gered Gereedschap Den Haag een wat mager jaar. Ongeveer honderd particuliere 
donateurs schonken een bedrag € 4.705 (begroot was ruim € 6.000). Van particuliere fondsen en 
organisaties – waaronder de Rotary Club ’s-Gravenhage-Residentie -  hebben we totaal € 4.505 
ontvangen (begroot was € 5.000). 

Conclusie: de inkomsten bleven iets achter bij de begroting. Vooral het teruglopen van het aantal 
particuliere donateurs baart zorgen. In 2018 zal Gered Gereedschap ook aan dit onderwerp aandacht 
moeten besteden.

Naheffing energiekosten
In 2017 is een lang slepende vraagstuk m.b.t. de naheffing van energiekosten over de jaren 2013 t/m 
2016 opgeklaard. Vraag was: wat moet Gered Gereedschap betalen en aan wie? Met de betaling van 
een naheffing van in totaal € 10.604 aan Bewaakt & Bewoond (B&B is namens de gemeente de 
beheerder van het pand) is deze kwestie afgerond. 
Met ingang van januari 2017 betaalt Gered Gereedschap maandelijks een voorschot van € 240 voor 
energiekosten aan B&B. Dat is voor zover we nu weten kostendekkend. De reservering voor naheffing 
energiekosten op de balans is per 31-12-2017 vervallen.

Arbotechnische verbeteringen
Zoals eerder aangegeven is er flink geïnvesteerd in arbotechnische en bouwkundige verbetering. In 
totaal is er bijna € 7.000 geïnvesteerd. De reservering op de balans per 31 december 2016 is 
daarmee besteed.

Staat van baten en lasten 2017
Gered Gereedschap heeft 2017 afgesloten met een negatief resultaat van € 16.606. Dit is 
voornamelijk veroorzaakt door de naheffing op de energiekosten en de extra arbotechnische 
investeringen (€ 5.456). Corrigeren we de Staat van baten en lasten 2017 met beide posten, dan is 
het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 546. 

Eigen vermogen per 31-12-2017
Op de balans per 31-12-2017 zijn drie reserveringen opgenomen: 

• achterstallig onderhoud pand € 500

• vervanging machines werkplaats € 500

• reservering voor aanschaf nieuwe bedrijfsauto in 2019 of 2020 € 4.000

Rekening houdend met bovenstaande reserveringen is het eigen vermogen van Gered Gereedschap 
per 31-12-2017 vastgesteld op € 2.967.

Den Haag, 21-2-2018
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In 2017 steunde Gered Gereedschap Den Haag onderstaande projecten:

Projecten in samenwerking met het landelijk dienstencentrum Gered Gereedschap 

Kenia, Oyugis Integrated Development Organisatio, metselaar, 5 kisten, 150 kg

Ghana, Wunizooya Development Programme, automonteur 10 personen, 13 kisten, 392 kg

Kenia, Isanya Youth Polytechnic, een elektrische slijpsteenmachine, 1 kist , 38 kg

Kenia, Isanya Youth Polytechnic, metaalbewerking 10 personen, 8 kisten, 299 kg

Kenia, Nyabondo Centre For The Disabled, metaalbewerker 10 personen, 12 kisten, 401 kg

Ghana, Ngleshie Amanfro  I.C.C.E.S, metselaar 10 personen, 9 kisten, 230 kg

Ghana, Stichting Adwuma Ye 2 trapnaaimachines + toebehoren,  74 kg

Ghana, Care and Concern Action Group, vocational training, 2 trapnaaimachines + toebehoren, 76 kg

Ghana, Ngleshie Amanfro  I.C.C.E.S., vocational training, 1 trapnaaimachine + toebehoren, 40 kg

Kenia, Litrake Self Help Group, metselaar 10 personen, 11 kisten, 238 kg

Tanzania, MIC Computer Training Centre, loodgieter  10 personen, 8 kisten,238 kg

Uganda, Samaria Vocational Training Institute, timmerman 10 personen, 11 kisten, 316 kg

Congo, Mari Fundiko, Dynamic Woman for peace & development, 10 naaimachines, 11 kisten, 180 kg

Uganda, Sheema training institute of professionals, Metaalbewerker 10 personen, 8 kisten, 287 kg

Uganda, Nyakasanga Development Community foundation, timmerman 10 pers, 14 kisten, 431 kg

Uganda, Sheema training institute of professionals (STIP), 10 naaimachines + toebehoren, 210 kg

Uganda, My Ugandan Child, 10 handnaaimachines + toebehoren, 163 kg

Uganda, Youth innovation and Production centr, 10 elektrische naaimachines + toebehoren , 159 kg

Uganda, Nyakasanga Development Community foundation, 10 naaimachines + toebehoren , 148 kg

Uganda, Nyakasanga Development Community foundation, 3 naaimachines + toebehoren, 42 kg

Uganda, CSH opknap werkplaats (financiering BuZa),3 haakse slijpers, 5 wetstenen, 1 elektrische
 cirkelzaag, 10 verlengsnoeren, 1 kist, 49 kg

Uganda, My Ugandan Child, 8 elektrische naaimachines + toebehoren, 128 kg

Uganda, Nyakasanga Development Community foundation, metselaar 10 pers. 10 kisten, 291 kg

Uganda, PEFO verhuurwerkplaats, 10 verlengsnoeren 3 aderig, 10 meter, 1 kist, 26 kg

n.n.b. elektricien 10 personen, gereed voor verzending, 6 kisten, 225 kg

n.n.b. timmerman 10 personen, gereed voor verzending, 12 kisten , 444 kg
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Haagse Projecten:

Uganda, Rotary Den Haag, Samaria Vocational Training Institute, automonteur 10 personen, 1
               1 kisten, 1 tafelboor, 2 voorhamers, oprij-system, 450 kg

Gambia, Help Gambia te leren, 2 kisten electricien, 2 kisten timmerman, 78 kg

Ghana,  Operation Clear Mind, 5 naaimachines, 2 hand, 3 electrisch, diverse steenvijlen, diverse
 houtsnijmessen en – vijlen in 1 kist, 105 kg

Solar Skelter, diverse gereedschappen,  45 kg

Mijn tuin in Moerwijk, diverse tuingereedschappen, 56 kg
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