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"Voor elkaar en met elkaar!"
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1.

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting Gered Gereedschap Wolvega. Zoals u in dit verslag kunt
lezen is er dit jaar vanuit de werkplaats in Wolvega ruim 2600 kilo ingezameld, nagekeken en hersteld
gereedschap klaargemaakt en verzonden naar projecten in ontwikkelingslanden. Dit dankzij opnieuw
veel vrijwillige inzet door onze meer dan 35 vaste vrijwilligers.
Dit jaar stond in het teken van het zoeken, vinden en inrichten van een nieuwe werkplaats. Een voor
onze begrippen grote operatie, terwijl het werk zo goed als mogelijk door werd gezet. Hierover meer in
hoofdstuk 3 van dit verslag.
Bestuur/coördinator.
Het bestuur is in 2016 gewijzigd: afscheid werd genomen van Koop Bijker en Anne Bokma en 3 nieuwe
bestuursleden werden geinstalleerd.
Het zoeken naar een opvolger voor Koop Bijker als coördinator voor de werkplaats had in 2016 eindelijk
succes: 3 van de werkplaatsvrijwilligers besloten samen de coördinatie op zich te nemen. Het bestuur is
daar zeer gelukkig mee en ziet, samen met het inmiddels ook opgeloste probleem van de huisvesting, de
toekomst met vertrouwen tegemoet.
Ik hoop dat dit jaarverslag u als lezer een goed beeld geeft van de activiteiten van onze stichting en de
concrete bijdrage van deze activiteiten aan de zelfredzaamheid van mensen in ontwikkelingslanden en
van ons enthousiasme over dit mooie werk.
Peet Veldhuizen
Voorzitter Stichting Gered Gereedschap Wolvega

2. Projecten
Het werk van Gered Gereedschap Nederland begint met de concrete aanvragen voor gereedschap van
scholen en ontwikkelingsorganisaties in Afrika, Azië of Zuid-Amerika. Via een uitgebreid
aanvraagformulier wordt aangegeven welk gereedschap nodig is en waarom.
Aanvragen die aansluiten bij de visie en criteria van Gered Gereedschap en organisatorisch en financieel
uitvoerbaar zijn, worden door de vrijwilligers van de landelijke organisatie in behandeling genomen en
uitgezet naar de lokale werkplaatsen.
Gered Gereedschap verzamelt het benodigde gereedschap via diverse inzamelpunten en knapt dit op. Dit
gebeurt in de werkplaatsen in Nederland die een of meer van de projecten geheel of gedeeltelijk
‘adopteren’. De vrijwilligers van Gered Gereedschap weten op deze manier precies voor wie zij zich
inzetten.
Vanuit de verschillende werkplaatsen wordt het gerecyclede gereedschap verzameld in zeecontainers en
verscheept naar de eindbestemming. Met hulp van particuliere donaties, bedrijfssponsoring en
fondswerving voorziet Gered Gereedschap in de verschepingskosten. De aanvragende organisaties
nemen, via een centrale ontvangende partij, zelf de verantwoordelijkheid voor de douane-invoer en het
transport van haven naar eindbestemming.
Ieder jaar levert Gered Gereedschap Nederland rond de 100.000 stuks opgeknapt gereedschap, dat zijn
zo’n 10 zeecontainers vol, aan gemiddeld 80 technische scholen en startende ondernemers in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië. Voor veel scholen en ondernemers in ontwikkelingslanden is kwalitatief goed
gereedschap niet aanwezig of onbetaalbaar. Voor het leren of uitoefenen van een vak als
metaalbewerker, kleermaker, automonteur, loodgieter of elektricien is goed gereedschap essentieel.
Gered Gereedschap Wolvega is een van de 32 werkplaatsen in Nederland die gezamenlijk de zendingen
naar de gehonoreerde projecten verzorgen.
Gered Gereedschap Wolvega heeft in 2016 13 bestellingen, in totaal ruim 2600 kilo, voor transport
klaargemaakt. Dat is veel maar aanzienlijk minder dan in 2015 doordat veel tijd en energie in de
inrichting van en de verhuizing naar de nieuwe werkplaats ging zitten.

2.1 Afgewerkte projecten werkplaats Wolvega in 2016
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2.2 Een greep uit de projecten die we in 2016 steunden
2.2.1
Projectnaam: Mambwe Vocation Training Centre

Plaats: Sumbawanga Land: Tanzania, East Africa
Soort organisatie: Sociale en educatieve instelling
Aantal personen: 1694
Mambwe Vocation Training Centre bestaat sinds 2001 en richt zich op jongeren die een vervolgopleiding willen volgen
waarin ze een vak leren, en zo zelfstandig of via een baan aan de slag kunnen als vakman. Naast computervaardigheden
leiden ze ook jongeren op als timmerman, metselaar en smid. De jongeren zijn tussen de 17 en 22 jaar oud, en de groep
van ongeveer honderd jongeren bestaat uit evenveel jongens als meisjes.
Ook jongeren met een beperking kunnen bij Mambwe VTC opleidingen volgen.
Mambwe VTC biedt opleidingen aan die twee jaar duren en waarin een vak wordt geleerd waarmee de jongeren een baan
kunnen vinden of als zelfstandig ondernemer aan de slag gaan. Ze krijgen les van professionele onderwijzers en bijna alle
jongeren die reeds afgestudeerd zijn hebben nu een baan – vaak bij een overheidsorganisatie – of een eigen bedrijf/
atelier. Na hun afstuderen worden ze nog enige tijd begeleid door het Mambwe VTC en kunnen ze, als de middelen het
toelaten, gereedschappen via de school aanschaffen. De gereedschappen worden intensief gebruikt en zijn daardoor aan
slijtage onderhevig. Het Mambwe VTC kan daarom nieuwe sets voor het vakonderwijs goed gebruiken.

2.2.2
Projectnaam: Universal Ministry of Africa Trust (UMOA)
Plaats: Dar-es-Salaam
Land: Tanzania-East Africa
Soort organisatie: Kerkelijk, sociaal en educatieve instelling
Aantal personen: 224
UMOA-TRUST is in eerste instantie opgericht vanuit kerkelijke ambities, maar heeft al snel de activiteiten verlegd naar een
bredere invulling van de eigen waarden door zich meer te gaan richten op het onderwijzen van kansarme jongeren in
Tanzania. Dit doen ze door verschillende opleidingen en cursussen aan te bieden, waarmee jongeren zich vaardigheden
kunnen aanleren en zo uiteindelijk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Door het samenwerken in de projecten
en tijdens de opleidingen, leren ze gelijk belangrijke sociale vaardigheden. De UMOA heeft belangrijke contacten met
regionale en landelijke netwerken, waardoor ze meer reikwijdte hebben. Het jongeren trainingscentrum heeft de
afgelopen jaren 224 jongeren, inclusief 56 meisjes, geholpen aan beroepsvaardigheden als metselen, naaien,
(auto)mechanica en computervaardigheden. Er werken vijf geschoolde leerkrachten die jaarlijks getoetst worden op hun
vaardigheden, en er zijn 3 vrijwilligers die daarbij helpen. Doordat de jongeren leren op hun eigen benen te staan, komen
ze op eigen kracht uit de armoede. Ongeveer 85% van de jongeren vindt na de opleiding een baan. Daarmee dragen ze bij
aan economische groei in Tanzania. Het project van UMOA is erg succesvol en ze zoeken nu naar uitbreiding van de
opleidingen zodat meer jongeren deel kunnen nemen. Dat betekent ook dat er een groeiende behoefte aan lesmateriaal is,
waaronder bruikbaar gereedschap. Met het gevraagde gereedschap kan UMOA niet alleen meer jongeren opleiden, maar
ook meer docenten aannemen om meer cursussen te geven. Ook bieden zij via het kerkelijke centrum aan om gereedschap
tegen gereduceerd tarief aan te schaffen, wat de zelfredzaamheid van de jongeren na de opleiding vergroot.

3.

Nieuwe werkplaats

In het voorjaar werd duidelijk dat Gered Gereedschap de locatie aan de Willem Lodewijkstraat niet kon
blijven huren. Daarop volgde een periode van onzekerheid en naarstig zoeken naar een nieuw
onderkomen. Hieraan kwam vlak voor de zomer een eind toen ondernemer de heer Kapinga
desgevraagd bereid bleek om een loods op het industrieterrein beschikbaar te stellen. Dit aanbod werd
door bestuur en vrijwilligers met beide handen aangegrepen. De ruimte bleek geschikt voor het
inrichten van een nieuwe werkplaats maar moest nog wel het een en ander verbouwd worden. Dat werd
in de nazomer gerealiseerd en toen kon de verhuizing beginnen. Dat bleek, zoals verwacht, een enorme
klus: alle machines, stellingen en de enorme voorraad werden door de vrijwilligers in een maand tijd van
de Willem Lodewijkstraat naar het industrieterrein overgebracht en geïnstalleerd.
Op 17 december werd de nieuwe werkplaats feestelijk geopend. Na een korte toespraak van de
voorzitter werd de openingshandeling verricht door de heer Kapinga.
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4. Bestuur
Sinds januari 2009 is de Stichting Gered Gereedschap Wolvega een zelfstandige stichting.
Het bestuur bestaat uit:
Peet Veldhuizen
Werner Brouwer
Wiko Bonthond
Johan Ferwerda
Jan Eisen
Kees de Groot

4.

voorzitter
penningmeester
secretaris
bestuurslid en coördinator algemeen
bestuurslid en coördinator werkplaats maandags en dinsdags
bestuurslid en coördinator werkplaats donderdags

Medewerkers

De basis van Gered Gereedschap Wolvega wordt gevormd door zo’n 35 vrijwilligers, die gezamenlijk de
inzameling, het reviseren en reparen en verzenden van het gereedschap verzorgen.
In goede samenwerking hebben zij per week gemiddeld 150 uur gewerkt, totaal ruim 6500 uur in 2016.
De vrijwilligersgroep kent weinig verloop en de sfeer is heel goed. Er wordt op 3 vaste dagdelen aan de
zendingen gewerkt: maandag-, dinsdag- en donderdagochtend.
Na afloop van de opening op 17 december sloten bestuur en vrijwilligers het jaar af met een hapje en
een drankje in de kantine van de nieuwe werkplaats. Bij die gelegenheid werd ook afscheid genomen
van Koop Bijker en Anne Bokma als coördinator en bestuurslid. Koop is bijna 10 jaar coördinator geweest
en Gered Gereedschap Wolvega heeft veel aan hem te danken. Anne en Koop waren beiden bestuurslid
sinds de oprichting van de stichting in 2009.

6. Inzamelpunten
Zonder de inzamelpunten en het spontaan afgegeven gereedschap zou ons werk onmogelijk zijn, wij
danken alle bedrijven, scholen en particulieren voor de bijdragen die zij ook in 2015 hebben geleverd.

Graag noemen wij expliciet de bedrijven die ons steunen met een inzamelpunt:
De wereldwinkels in Gorredijk en Oosterwolde
De Gamma in Drachten
De Praxisvestigingen in Drachten, Heerenveen, Meppel en Zwolle
Groothandel Talen in Staphorst (nieuw tuingereedschap dat voor de verkoop geschikt is)
Kringloopwinkel Emmaus Koudum
Bouwmarkt Boer Staphorst
Formido Wolvega
Gamma Oosterwolde
Praxis Hoogeveen
Chris Mayer Wolvega
Fysiosport Wovega
Handelsonderneming Koopstra Wolvega

7. Verslag van de penningmeester

Resultaten

GGW

2014

2015

2016

baten
subsidie
giften
verkoop
gereedschappen
en schroot
vrienden van
Gered
Gereedschap
rentebaten
Vrijval
voorziening

5.500
1.466

5.500
1.515

5.500
11.755

3.350

3.787

450

110

4.395

0
157

94

32
8.318

11.518

10.908

29.502

lasten
Vrijwilligers
keuringen
opleidingen
reiskosten
Huisvesting
Verzekering/bank
Werkplaatskosten
transportkosten
PR
Algemeen
/diversen
Afschrijving
dotatie
voorziening
verhuizing
verbouw
Resultaat

Balans

952

1.569
0

1.917
195

351

177
2.639
457

136
265

857
3.377
304
2.459
137
407
178

683
3.286

114

679
7.653
300
1.277
220
114
594

265
1.913

323
0

10.908

0

11.518
0

22.287
35.559
-6.058

2014

2015

2016

408
19.701

399
741
20.108
301

134
10.958
1.702
317

1.900

Activa
vaste activa
lopende rekening
spaarrekening
kas
vooruit betaalde
kosten
vorderingen

760

766

0
844
157

0
2424
21.810

32
23.723

14.218

Passiva
algemene reserve
voorziening
huisvesting
Crediteuren
(huur)

15.405

15.405

6.405

8.318

0

0
21.810

9.347
0

4.869
23.723

14.218

Toelichting
Resultatenrekening 2016

Subsidie
Giften

De ontvangen subsidie van de gemeente Weststellingwerf.
In 2016 is een toezegging voor een gift gedurende 5 jaren ontvangen van € 8.200/jaar ter
dekking van de huisvestingslasten.
Verkoop
Dit betreft de verkoop van tuingereedschap en oud ijzer. Met name het oud ijzer heeft in
2014 meer opgebracht als gevolg van de ontruiming van de opslag.
Vrienden
In 2016 is een bijdrage van de vrienden van GGW ontvangen
Vrijwilligers
De stijging van de kosten voor vrijwilligers houdt verband met de aanschaf van werkkleding
(+ € 974,-).
Vrijval voorziening In 2016 is de opgebouwde voorziening voor de verhuizing vrijgevallen.
Reiskosten Kilometervergoeding voor het ophalen van gereedschap ad € 0,28/km.
Werkplaatskosten De werkplaatskosten zijn gedaald als gevolg van de verbouw van de nieuwe werkplaats in
het tweede halfjaar..
Rentebaten
De rentebaten zijn gedaald ten opzichte van 2015 als gevolg van de opname van het saldo
ten behoeve van de verbouw van de nieuwe werkplaats.
Huisvesting
De huisvestingslasten in 2016 betroffen de totale huur over 4 kwartalen met inbegrip van de
huur van de nieuwe werkplaats (815,-/maand).
Transportkosten
Kosten van transportkisten die sinds 2014 voor rekening van de werkplaatsen komen.
PR
Publicatie van gegevens is verplicht voor ANBI instellingen. Dit betreft de hosting van de
website.
Algemeen
Kosten voor postzegels en representatie en het afscheid van de werkplaatscoördinatoren
Afschrijving
Op basis van aanschafwaarde minus restwaarde.

Balans
Vaste activa
Staat van activa

actief
aanhangwagen
Acer notebook
Grandis compressor
Verbouw
TOTAAL

aa
nsc
jaar
haf afschr.
39
2013
6
40
2014
0
95
2016
0
2016

restwaar
cum.
de
afschr. / jaar t/m 2016

Boekwaarde
31-12-2016

33%

0

0

396

0

33%

0

133

400

0

20%

0

190

190

760

323

760

Vorderingen
Betreft de nog te ontvangen rente over 2016.
Algemene reserve
Vermogenspositie. Afname als gevolg van investering in de nieuwe huisvesting
(€ 2.287).
Voorziening huisvesting Vrijval in 2016 ten behoeve van de verbouw en inrichting van de nieuwe huisvesting
Crediteuren
De huurfactuur over de maanden juli tot en met december is in januari 2017
ontvangen en betaald.

Verkoop tuingereedschap,
een van de inkomstenbronnen voor het runnen van de werkplaats

