Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2019 van Gered Gereedschap Den Haag
1. Inleiding
In 2019 hebben circa 28 vrijwilligers zich ingezet voor het inzamelen, selecteren, opknappen en
verschepen van gebruikte gereedschappen naar ontwikkelingslanden. Vooral technische
opleidingsinstituten en startende werkplaatsen in Afrika zijn met onze gereedschappen gesteund.
De werkplaats aan de Junostraat 12A was als vanouds van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en
14.00 uur geopend. Enkele vrijwilligers begonnen om 08.00 uur. Vrijwilligers werken gemiddeld twee
dagen per week. In de vrijwilligersgroep zijn nog steeds diverse specialisaties aanwezig. De een houdt
zich bezig met het repareren van naaimachines, de ander met het slijpen van gereedschap, het
timmeren van vervoerskistjes of het opzetten van een goed opbergsysteem. Iemand houdt de
administratie bij, regelt het vervoer en de inkoop en dit jaar is er een vrijwilliger bijgekomen speciaal
voor het ophalen van oud gereedschap in en rondom de omgeving van Den Haag en het wegbrengen
van opgeknapt gereedschap naar de Baanderij in Gouda.
In het bijna veertig jarig bestaan van Gered Gereedschap is het verzamelen van oud gereedschap
nog nooit een probleem geweest. Bij diverse bouwmarkten staan verzamelbakken, en vele mensen
weten de werkplaats aan de Junostraat te vinden om na een opruimactie gereedschap te brengen of
te laten ophalen.
Ook de vraag in diverse landen in Afrika naar opgeknapt gereedschap is constant. Een nieuwe
ontwikkeling van het Dienstencentrum is het ondersteunen van initiatieven in Ghana voor het opzetten
van een 2 opknapwerkplaatsen aldaar en het opzetten van een verhuurwinkel. Voor meer informatie
verwijzen we naar de www.geredgereedschap.nl
2. Aansturing van de werkplaats
Begin 2019 besloot de vaste en ervaren werkplaatscoördinator te stoppen. Dit was een behoorlijke
aderlating. Een team van drie vrijwilligers nam zijn taken over en zorgt nu voor de dagelijkse
continuïteit in de werkplaats. Na wat aanloop hobbels heeft dit driemanschap een werkbare vorm
gevonden om de werkplaats organisatorisch goed te laten functioneren.
De taakverdeling is als volgt:
1. een coördinator van de werkvloer die verantwoordelijk is voor de interne werkprocessen, de
taakverdeling op de werkvloer, de kwaliteitscontrole van de te verzenden
gereedschappen/naaimachines en het inwerken van nieuwe medewerkers.
2. de administratief coördinator die verantwoordelijk is voor de projectadministratie, beheer van de
mailbox, beheer van de kleine kas (met contant geld) en het organiseren van de logistiek van ophalen
en wegbrengen van materialen.
3. een interne werkplaatscoördinator die GGDH naar buiten toe vertegenwoordigt, optreedt als
mediator bij hoog oplopende meningsverschillen, let op de brandveiligheid in het pand. Deze persoon
werkt ook nieuwe vrijwilligers in en tevens lid van het bestuur.
3. Nieuwe vrijwilligers
In 2019 zijn er circa 6 werkplaatsmede gestopt, deels oudgedienden. De instroom van nieuwe
medewerkers was beperkt en het waren deels ook mensen die niet lang actief bleven. Om een
stabiele vrijwilligersgroep te behouden, hebben we ons met het werven van nieuwe vrijwilligers, met
name op “jong gepensioneerden” en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gericht. Werving
ging o.a. via de vrijwilligersvacaturebank van PEP en een advertentie in de Oude Hagenaar. Maar
uiteindelijk blijkt mond tot mondreclame toch nog altijd de meest effectieve manier van werven.
In 2019 heeft Gered Gereedschap een viertal statushouders een werkplek geboden, afkomstig uit
Eritrea en Syrië. Hoewel Gered Gereedschap deze nieuwe Hagenaars graag in haar midden opneemt,
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blijkt in de praktijk dat de taalbarrière en culturele verschillen op de werkvloer soms lastig te
overbruggen zijn. Het feit dat er geen professionals werkzaam zijn bij GG die dagelijkse problemen
kunnen tackelen maakt dat de opnamecapaciteit van statushouders beperkt is (maximaal 3 personen).
4. Projecten van Gered Gereedschap Den Haag
Het landelijk dienstencentrum van Gered Gereedschap is verantwoordelijk voor de selectie van
projecten en voor de logistiek van het gereedschap naar betreffende landen. Via het dienstencentrum
hebben we in 2019 gereedschap geleverd aan projecten in Uganda, Kameroen, Tanzania, Kenia en
Malawi. Eind oktober stond de teller op 110 kisten met gereedschap voor automonteurs, metselaars,
metaalbewerkers, elektriciens en timmerlieden. Dat is19 kubieke meter aan inhoud en 6362 kg.
Daarnaast zijn ongeveer 100 gereviseerde naaimachines verscheept. Het grootste deel van de
materialen ging naar opleidingscentra en startende werkplaatsjes.
5. Projectaanvragen uit de regio Haaglanden/ samenwerking Haagse organisaties
Evenals in 2018 hebben we in 2019 de Haagse organisatie Fietsen voor Eritrea ondersteund met
gereedschappen voor het opknappen van fietsen. Deze organisatie runt met een groep Eritrese
statushouders een fietstaxibedrijf, genaamd de HumanCab.
De samenwerking met het Haags Repaircafé resulteerde in een houden van een repaircafé in de
werkplaats van GG op 15 juni 2019. Hoewel de ruimte wat klein is voor de vele bezoekers van het
repaircafé zijn beide organisaties enthousiast over de samenwerking en zal er ook in 2020 een
repaircafé in de werkplaats plaats vinden.
Gered Gereedschap ondersteunde de Haagse organisatie `Clearminds` met gereedschap voor hun
project in Ghana. En ook ondersteunde Gered Gereedschap en gynecaloge voor een project in
Banjul, Gambia.
6. Ontwikkeling op de Binckhorst, nieuwe huisvesting werkplaats
Gered Gereedschap huurt de werkplaats aan de Junostraat op basis van een anti-kraakcontract. Dit
houdt in dat we geen ‘huurbescherming’ hebben en de huisbaas (de gemeente Den Haag) ons de
huur op kan zeggen met een ontruimingstermijn van 6 weken. De Binckhorst ontwikkelt zich snel tot
een gewilde woon- en werkplek. Vele ontwikkelaars zijn actief om bouwprojecten te realiseren. Gered
Gereedschap is aangewezen op goedkope bedrijfshuisvesting: een marktconforme huur kunnen we
ons niet veroorloven.
Daarom bereidt Gered Gereedschap zich voor op vertrek uit de huidige locatie. Dat doen we door
actief contacten te leggen met stadsdeelmanagers, gebiedsontwikkelaars, maatschappelijke
organisaties, kringloopbedrijven en sociale ondernemers die ons wellicht kunnen helpen aan
vervangende huisvesting voor de werkplaats. Of organisaties waarmee we bedrijfsruimte kunnen
delen. In 2018 en 2019 heeft het bestuur een behoorlijk intensieve zoektocht gehouden, maar alle
ogenschijnlijke kansrijke locaties bleken uiteindelijk doodspoor. De hobbels liggen vooral financieel
(maximaal € 750 per maand) en gebruiksduur (minimaal 4 jaar). De zoektocht zetten we in 2020 voort.
De nieuwe huisvesting moet aan de volgende eisen voldoen:
- minimaal 250 M2 op de begane grond, hoogte ruimte circa 3 meter
- de locatie moet de bestemming bedrijfsruimte hebben (i.v.m. de machines en geluid)
- redelijk bereikbaar zijn met de auto (i.v.m. aan- en afvoer van gereedschappen)
- de huur + energiekosten zijn gezamenlijk niet hoger dan € 750 per maand
- we moeten de garantie hebben dat we minimaal 4 jaar gebruik kunnen maken van de ruimte
7. Overige evenementen en activiteiten
Naast onze kernactiviteiten - gereedschap inzamelen en versturen naar ontwikkelingslanden –
hebben we een aantal extra activiteiten georganiseerd.
 Op 27 juni 2019 organiseerden we ‘een benen op tafel overleg’, waar werkplaatsmedewerkers en
het bestuur gezamenlijk spraken over de toekomst van de werkplaats.
Aan de hand van 5 stellingen werd het gesprek gevoerd.
a. Werkplaats Den Haag wil de beste werkplaats van Nederland worden.
b. We willen graag nog jaren door. Wat is daarvoor nodig?
c. Samen sterk met andere partners !?! Zo ja welke?
d. Vrijwilligerswerk bij werkplaats Den Haag is top, de sfeer is goed!
e. Werkplek is onmisbaar voor Den Haag en voor ons en moet dat ook blijven!
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Naast de bestuursleden namen 9 werkplaatsmedewerkers deel aan het gesprek. Een mooi
resultaat als je bedenkt dat de meesten ‘doeners en geen praters’ zijn. Deze bijeenkomst
leverde inzichten op hoe verder te gaan met het zoeken naar nieuwe bedrijfsruimte en nieuwe
samenwerkingsverbanden. Een bestuurslid van het dienstencentrum van Amsterdam begeleidde
het gesprek.


Jaarlijkse bedrijfsuitje. In juni 2019 hebben we met (bijna) alle werkplaatsmedewerkers het
gereedschap museum in Delft bezocht, en afgesloten met een vaartochtje met lunch van Delft
naar Den Haag over de Vliet.



Het jaar werd afgesloten met een eindejaar brunch. Een 40-tal medewerkers met partners nam
deel aan de brunch, die omlijst was met een heuse Gered Gereedschap kennisquiz.



Geen activiteit, maar wel een ‘mijlpaal’: de nieuwe website van GG Den Haag. De oude website
was gebouwd in verouderd software, waardoor hij niet up-to-date gehouden kon worden. Begin
oktober 2019 ging onze nieuwe website live. We zijn er trots op.

8. Arbo-technische verbeteringen in de werkplaats
Ook in 2019 is er aandacht gegeven aan de veiligheid in de werkplaats. Overigens wel minder dan in
2018, toen is er een grote inhaalslag gemaakt. Daarbij is de werkplaats deels opnieuw ingericht en
zijn er bouwkundige afscheidingen aangebracht tussen de ruimtes voor boren. Bij verschillende
machines zijn ergonomische verbeteringen aangebracht, de luchtafzuiging bij diverse machines en de
algemene luchtbehandelingsinstallatie in de werkplaats zijn verder verbeterd.
In 2019 hebben medewerkers op kosten van Gered Gereedschap veiligheidsschoenen kunnen
aanschaffen en twee medewerkers hebben deelgenomen aan een EHBO-cursus.

9. Toelichting op de Jaarrekening 2019
9.1 Staat van baten en lasten 2019:
Financieel had Gered Gereedschap Den Haag een redelijk goed jaar. Ongeveer 80 particuliere
donateurs schonken een totaalbedrag van € 3.077 (begroot was € 5.000). Van particuliere fondsen
hebben we in totaal € 5.108 ontvangen (begroot was € 6.500).
Opvallend en enigszins zorgelijk is de geleidelijke afname van het aantal particuliere donateurs. Dit
valt o.a. te verklaren door een vergrijzende groep donateurs. Op dit punt zal het bestuur in 2020
actie gaan ondernemen met als doel nieuwe jonge donateurs aan ons te binden.
Verder zijn er geen opmerkelijke financiële zaken te benoemen. De uitgaven en de geraamde
kosten waren grotendeels in balans. Het boekjaar 2018 is afgesloten met een bescheiden positief
resultaat van € 888. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de reservering voor verhuiskosten (zie
punt 6 in dit verslag).
9.2. Eigen vermogen per 31-12-2019
Op de balans per 31-12-2019 zijn drie reserveringen opgenomen:
- reservering voor vervanging machines werkplaats in 2020
€ 1.000
- reservering voor aanschaf nieuwe bedrijfsauto in 2020 of 2021
€ 4.000
- reservering voor verhuiskosten van de werkplaats in 2020 of 2021 € 3.000
Rekening houdend met bovenstaande reserveringen is het eigen vermogen van
Gered Gereedschap per 31-12-2019 vastgesteld op € 4.922

Den Haag, 1- 4 - 2020
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