Inhoudelijk jaarverslag 2021.
2021 is in alle opzichten een ander jaar geweest dan andere jaren, wat ons regulier werk danig
heeft ontregeld.
Allereerst begon het jaar, zoals voor iedereen in Nederland, met de lockdown als gevolg van corona.
Onze werkplaats is de eerste 3 maanden van het jaar grotendeels gesloten geweest, alleen het
hoogst noodzakelijke aan werkzaamheden is verricht. Het inleveren van gereedschap bij de
verzamelpunten werd stil gelegd en ook onze ophaaldienst hebben we moeten stoppen. In deze
periode hebben zich wel enkele nieuwe vrijwilligers gemeld. Deze zijn geregistreerd om later als nog
contact met hen op te nemen. Ook ging de zoektocht naar nieuwe huisvesting volop door.
In april is met minder bezetting per dag en met in achtneming van de coronaregels het werk weer
mondjesmaat hervat. Ook in die maand kwamen we in contact met Stichting de Inzet in Den Haag
en met Stichting Schroeder van der Kolk. Beide stichtingen boden ons mogelijkheden voor de
realisatie van een betaalbare nieuwe werkplaats. Eind mei hebben we de keuze gemaakt voor de
mogelijkheid die Schroeder bood (realisatie van een werkplaats in een deel van de kringloopwinkel
aan de Kerketuinenweg 21 in Zichtenburg), omdat zij ons permanente huisvesting konden
garanderen.
Vanaf dat besluit heeft de rest van het jaar in het teken gestaan van het leegruimen van de
Junostraat, het verbouwen van de Kerketuinenweg en de verhuizing naar de nieuwe locatie. Een
giga operatie, omdat we van 400 vierkante meter naar 190 vierkante meter zijn gegaan. Gelukkig
konden we een project op Curaçao voor werkeloze jongeren van veel overtollig niet-opgeknapt
gereedschap voorzien. En ook is veel niet-opgeknapt gereedschap via de Baanderij naar Oeganda
verscheept om aldaar opgeknapt te worden voor een verhuurwerkplaats.
Begin december konden we het pand aan de Junostraat leeg op leveren en was de nieuwe
werkplaats een feit. Weliswaar nog niet goed ingericht, en met nog veel af te ronden
werkzaamheden. Maar de eerst week van december is weer voorzichtig begonnen met het
opknappen van gereedschap. Die week erop echter zaten we in een nieuwe lockdown en lag alles
weer stil.

Toch kijken we terug op een succesvol jaar. Waren we vorig jaar pessimistisch over ons
voortbestaan, nu hebben we qua huisvesting weer perspectief voor jaren. In november kregen we
bericht dat onze subsidieaanvraag bij de gemeente was goedgekeurd voor 2022. Ook dat geeft
hoop voor de komende jaren. De samenwerking met Schroeder verloopt zeer prettig, en het zitten
in een kringloopwinkel zorgt voor nieuwe bekendheid.
Met Schroeder zijn tevens afspraken gemaakt over het bieden van enkele werkplekken in onze
werkplaats aan mensen in traject bij Schroeder. Ook hier lijkt een mooie samenwerking te ontstaan.
Kortom, we hebben het jaar met tevredenheid afgesloten.
2021 in cijfers:
Productie:
Hoewel de productie grotendeels heeft stil gelegen, hebben we voor projecten in Uganda voor 2278
kilo aan gereedschap voor de opleiding voor timmerman opgeknapt. Daarnaast zijn 10 elektrische
en 5 handnaaimachines naar Uganda verscheept.
Voor Tanzania is 165 kilo timmermansgereedschap, bestemd voor beginnende timmermannen,
opgeknapt. Voor opleiding tot metselaar is 437 kilo geleverd, en 927 kisten metaal is opgeknapt.
Daarnaast zijn 10 handnaaimachines verscheept.
Vrijwilligers:
In 2021 waren gemiddeld 32 vrijwilligers verbonden aan Gered Gereedschap. Deze hebben we
grotendeels kunnen ‘vasthouden’ door ook in corona tijd actief contacten te blijven onderhouden.
We hebben 3 nieuwe vrijwilligers kunnen begroeten, waarvan één door zijn mentale gezondheid
helaas weer is weggegaan. Eén vrijwilliger heeft opgezegd. Een aantal jaar geleden was hij verhuisd
naar het oosten des lands, desondanks kwam hij één dag per week naar Den Haag om te werken bij
GG. De verhuizing van GG was voor hem een reden om op te zeggen. Een andere vrijwilliger is
helaas overleden.

Financiën 2021:
Ondank de extra kosten van verbouwing van nieuwe locatie en verhuizing naar de Kerketuineweg 21
heeft Gered Gereedschap het jaar 2021 afgesloten met een beperkt tekort. De verbouwkosten
bedroegen ruim € 11.000 en zijn gedekt uit de reservering op de balans van GG ( € 6.000) en subsidie
van € 4.950 van Fonds 1818. Daarnaast heeft de verkoop van oud ijzer en overtollige gereedschappen
dit jaar extra veel inkomsten gegenereerd (€ 7.244).
Het ‘Eigen Vermogen’ op 1-1-2022 bedraagt € 5.813. Al met al is Gered Gereedschap nog steeds
financieel gezond, en dat beeld wordt versterkt door de toekenning van gemeentelijke subsidie voor
2022 uit de Subsidieregeling Samen sociaal en Vitaal.

