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VOORWOORD  

 
In 2016 heeft er binnen het bestuur van de werkplaats Gered Gereedschap Loon op Zand een 

ommekeer plaatsgevonden in het werken aan de doelstellingen. 

Tot april 2016 waren we vooral bezig met  proberen onze uitgaven te financieren door het 

werven van donateurs. Hadden we vooral oog om het werk te laten doen door vrijwilligers die 

gepensioneerd waren en werkten we nagenoeg alleen aan projecten van Gered Gereedschap. 

Vanaf april 2016 zijn we als bestuur op zoek gegaan naar mogelijkheden om minder geld uit 

te geven zonder onze doelstellingen te kort te doen. Hebben we ons ingezet om naast onze 

vrijwilligers die genieten van een welverdiend pensioen ook mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt als vrijwilliger te werven.  

Bovendien is in gesprekken met de gemeente en andere instellingen duidelijk geworden dat  

Gered Gereedschap, behalve een rol in het ontwikkelingswerk, ook een rol zou moeten 

vervullen met een lokale maatschappelijke relevantie. 
Wij hebben als bestuur besloten dat we deze uitdaging de komende jaren gaan waarmaken. 
De eerste stap die we gezet hebben is onze missie, visie en de daarvan afgeleide doelstellingen 
wat meer te gaan richten op deze ambitie. 
 

 
 
Jan Geerts,  
Voorzitter Gered Gereedschap Werkplaats Loon op Zand. 
 

STICHTING GERED GEREEDSCHAP. 

 

Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand is één van de ruim dertig zelfstandige afdelingen 

van de landelijk werkende vrijwilligers organisatie “Gered Gereedschap”. 

De stichting zamelt gereedschap in, knapt dit op en verstuurt het op aanvraag naar 

geselecteerde kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. 

 

Het landelijk netwerk van ruim dertig zelfstandig opererende “Gered Gereedschap 

werkplaatsen” met ieder een groot aantal gereedschap-verzamelpunten, werkt nauw samen 

met de stichting “Dienstencentrum Gered Gereedschap” die zorgdraagt voor de coördinatie 

van projecten en de verzending. 

Zie  ook www.geredgereedschap.nl   

 

Gered Gereedschap gelooft door opgeknapt gereedschap aan te bieden aan vakscholen en 

vakmensen in ontwikkelingslanden bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de 

economie van  die landen en het algemene welzijn van de mensen aldaar.  

http://www.geredgereedschap.nl/
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STICHTING GERED GEREEDSCHAP LOON OP ZAND. 

 

Oprichting en vestiging. 

Vanaf juni 1986 is Gered Gereedschap werkzaam in de gemeente Loon op Zand. 

De eerste drie jaren als werkgroep en vervolgens als stichting, opgericht per 23-11-1989. 

De werkplaats is gevestigd op het adres Koningin Emmastraat 47, 5171 GS te Kaatsheuvel. 

De stichting is een ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling ) en heeft bij de Rabobank een 

bankrekening onder nummer NL97 RABO 0124 8570 00, waarop donaties en giften kunnen 

worden gestort. 
 
Visie, missie en doelstelling.  

 

Vanaf juni 2016 hebben wij als missie gekozen: 

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren tot maatschappelijke participatie 

door ze nuttig en zinvol werk te laten doen. 

 

Onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verstaan wij: 

 langdurig werklozen,  

 mensen met een sociale beperking,  

 mensen die  onder behandeling zijn voor een psychische aandoening,  

 mensen die in een re-integratietraject zitten, 

 mensen met een geestelijke dan wel lichamelijke beperking. 

 

Onze visie bij deze missie is dat wij dit doen door deze mensen onder begeleiding en samen 

met vrijwilligers de kans te bieden om afgedankt resp. afgeschreven gereedschap alsmede 

mechanische en elektrische gebruiksvoorwerpen op te laten knappen en beschikbaar te stellen 

aan derden. 

 

Doelstellingen. 

 

De van onze missie en visie afgeleide doelstellingen zijn: 

 Bevorderen van maatschappelijke participatie van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt en het bevorderen van de inzet van vrijwilligers om deze doelstelling te 

kunnen waarmaken. 

 Het bevorderen van duurzaam hergebruik van gereedschap en gebruiksvoorwerpen. 

 Het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen in Nederland en 

ontwikkelingslanden door het inzamelen, herstellen en laten hergebruiken van dit 

gereedschap en gebruiksvoorwerpen. 

 Het inzamelen, herstellen van gereedschap en gebruiksvoorwerpen. 
 Dit verzenden naar projecten in ontwikkelingslanden alsmede lokale projecten, 

waardoor tevens dit gereedschap en gebruiksvoorwerpen  gespaard worden voor 
verspilling.  

 Het geven van voorlichting ten behoeve van de bewustwording inzake 
ontwikkelingssamenwerking. 

 Samenwerking met stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap in 
Amsterdam. 
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VRIJWILLIGERS WERKPLAATS: 

 

Op de eerste plaats willen wij onze trouwe vrijwilligers van de werkplaats die iedere week 

weer uren besteden aan de belangrijkste taak van onze stichting, namelijk het opknappen van 

gereedschap en mechanische en elektrische gebruiksvoorwerpen en het verzendklaar maken, 

hartelijk bedanken voor hun inzet en enthousiasme. 

Ook in 2016 hebben zich een aantal wijzigingen in onze bezetting plaatsgevonden. 

Helaas vertrokken Than Le, Ralph Gilbey en Nico Ligtvoet. 

 

Onze vrijwilligers in 2016 zijn: 

 

Pieter van Veen (chef werkplaats) 

 

 

Jan Neelen 

Jan Horvers 

Cor Ligtvoet  

Ad Vissere 

Erwin Obbens 

Roel Mulder 

Jan Immerzeel 

Piet Ligtvoet 

Ton Esman 

Ron van Eijk 

Jos Verschure 

Nico Ligtvoet 

Marcel Hamers 

Gerard Mutzers 

Hennie Bekers 

Than Le 

Ralph Gilbey 

Gerrit Hamers 

 

 

 

 

 

 

Impressie werkplaats: 
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BESTUUR.  

 
De samenstelling van het bestuur van Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand     

is als volgt: 

 

Voorzitter 

 

 

 

 

Penningmeester 

Secretaris 

Bestuurslid/logistiek 

Bestuurslid (Chef WP)  

Stephan Ansems  

Tot 1 april 2016 

Jan Geerts 

Vanaf 1 april 

2016            

Piet van der Hert  

Ad Vissere 

Roel Mulder           

Pieter van Veen  

 

Tel. 0416-362478    

 

Tel. 0657324089 

 

 

Tel: 0416-363679   

Tel: 0416-362585  

Tel. 0416-282215 

Tel. 0631234182 

 

 

jfjw.geerts@home.nl 

 

 

pvdhert@hetnet.nl 

avissere1946@kpnmail.nl 

 

                                

GEREEDSCHAP INZAMELEN.  

 
In 2016 hebben we evenals in de voorgaande jaren van de volgende PRAXIS-inzamelpunten 

gebruik kunnen maken: 

PRAXIS  Tilburg (Reeshof / Zuid / Kanaal) , Breda, Oosterhout, Raamsdonkveer en 

Oisterwijk. 

 

Vanaf mei 2016 hebben we ook bij Bagijn Tools in Breda een inzamelpunt.  

 

Medio november 2016 zijn we samen met BAT (Brabants Afval Team), la Poubelle in 

Tilburg en de milieustraat in Tilburg een experiment gestart om het bij de milieustraat 

afgegeven gereedschap te sorteren en wat voor ons te gebruiken is in te zamelen. Dit project is 

eind december 2016 erg succesvol afgerond met als resultaat dat wij gedurende heel 2017 

deze inzamelactie mogen voortzetten. 

 

Op een verzoek van ons aan ruim 50 garages en autoherstelbedrijven in de regio om 

afgeschreven automonteursgereedschap aan ons ter beschikking te stellen hebben we helaas 

geen enkele reactie mogen ontvangen. 

 

Daarnaast is er door particulieren en bedrijven ook een aanzienlijke hoeveelheid gereedschap 

aangeleverd bij onze werkplaats.  

Hartelijke dank hiervoor. 

 

De inzamelpunten werden regelmatig geleegd door Piet van der Hert en Roel Mulder  met hun 

eigen auto en op eigen kosten. Ook konden we weer regelmatig een beroep doen op het 

gebruik van de bestelauto van Ryan en Tommy Post Fietsen in Kaatsheuvel, hetgeen door ons 

bijzonder op prijs gesteld wordt. 

  

mailto:jfjw.geerts@home.nl
mailto:pvdhert@hetnet.nl
mailto:avissere1946@kpnmail.nl
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SAMENWERKEN MET ANDERE INSTELLINGEN EN STICHTINGEN. 

Om onze uitgebreidere doelstellingen te kunnen waarmaken hebben we besloten om 
vanaf nu nog meer te gaan samenwerken met instellingen die gelijksoortige doelen 
nastreven als wij. 
Al sinds jaren hebben wij een kennis- en gereedschap uitwisseling met de Stichting 
Vraag en Aanbod Internationaal. Deze stichting is net als wij in 2016 haar koers aan het 
herijken en we zijn er van overtuigd dat we elkaar hierbij kunnen helpen. 
We hebben ook een start gemaakt met een samenwerking met Repair Cafés in de regio. 
Wij leveren gereedschap voor hun activiteiten en zij hebben een inzamelkist van Gered 
Gereedschap staan waar hun klanten overbodig geworden of afgeschreven gereedschap 
kunnen deponeren. Bovendien steunen we elkaar met kennisuitwisseling. 
Inmiddels is een dergelijke samenwerking geconcretiseerd met Repair café In de 
Boomtak in Tilburg, Repair Café Kaatsheuvel en Repair Café Loon op Zand. 

    

  
 

 

JAAROVERZICHT 2016 

Overzicht projecten 2016 
In 2016 zijn we zeer productief geweest. 

De afgelopen jaren, vanaf 2000, was alleen het jaar 2003 productiever. 

2016 eindigde met een productie van 8714 stuks gereedschap en een totaalgewicht van 4590 

kilo. 

 

 
 

 

Gevulde transportkisten, gereed voor verzending, 

Op de voorgrond een selectie van het opgeknapte 

gereedschap 
 

Trapnaaimachines en handnaaimachines gereed voor 

verzending. 
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In 2016 hebben we voor een dertigtal grote en kleinere Gered Gereedschap Projecten 

gereedschap opgeknapt voor een vijftal landen in Afrika. 

 

 

Land: 

 

Projectnaam:                                     Gereedschap:                        

Kenia:          Blessed Sacrament Oriang Parish         Loodgieter 10 persoons 

Electricien 10 persoons 

Metaalbewerker 10 persoons 
 

Tanzania: Mambwe Vocation Training Centre,     Automonteur 10 persoons 

                                                               Electricien 10 persoons 

                                                               Timmerman 10 persoons 

Universal Ministry of Africa Trust.       lastrafo 

 

 

Oeganda: Kiwala gereedschapsbank CSH,            leerstikmachines, takel, betonschaar 

                                                               Compressor, tafelboormachines 

                                                               5x1-persoons metselaarset  

Twin Sisters,                                          2x trapnaaimachine, 2x timmerman  

                                                               10 persoons 

Across,                                                   metaalbewerker 10persoons,electricien 

                                                               10 persoons, 2 x trapnaaimachine 

Hupgen                                                   metaalbewerker 10 persoons 

Kakunyu.                                                4x1-persoons timmerman 

 

Malawi:                    
 

Gambia:              

 

Container YIP                                         5x1-persoons metaalbewerker 

 

Stichting Hearts for Africa                     30 elektrische naaimachines 

 

 

 

De projecten bestaan uit 10 persoonsprojecten, 1 persoonsprojecten en maatwerkprojecten. 

 

Om een indruk te krijgen van de omvang van een project enkele voorbeelden: 

 

 

 

10 persoons metaalbewerker project bestaat uit de volgende gereedschappen: 

Bahcosleutels, bankschroeven, steenbeitels, metaalboren, verzinkboren, borstboor -machines, 

centerpunten, duimstokken, gradenboog, blokhaken, plaatwinkelhaken, bolbankhamers, 

mokers, penbankhamers, rubberhamers, voorhamer, ketel/lijmklemmen, koevoeten, krasblok, 

stalenliniaal, micrometer, krom/steek/voetjespassers, pendrijvers, rolmaat, blikscharen, 

hefboomplatenschaar, schroefdraadmeter, schroevendraaiers, schuifmaat, dopsleutels, 

inbussleutels, pijpsleutels, ringsleutels, steeksleutels, handslijpmachine, slijpsteenscherper, 

soldeerbout benzine,  elektrische soldeerbout, soldeertin, staaldraadborstels, 

combinatietangen, griptangen, pijpentangen, waterpomptang, tap en snijset, vijlen, vijlborstel, 

metaalzagen, reserve metaalzaagbladen, boormachines groot en klein, boorkolommen , 

machineklem, dubbele slijpmachine + reservesteen, haakse slijpmachine groot en klein,  

verlengsnoeren. 
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1 persoons timmerman project:  
Onderstaande  gereedschappen zitten in een houten 1-persoonskistje dat de afgestudeerden 

meekrijgen na de opleiding om als zelfstandige te kunnen gaan werken en zodoende een eigen 

inkomen kunnen opbouwen. 

1 set steekbeitels, 1 set boren, 1 set slangenboren, booromslag, handboormachine, doorslag, 

drevel, duimstok, schrijfhaak, klauwhamer, steekpasser, priem, 3 raspen, blokschaaf, 1 set 

kruiskopschroevendraaiers, 1 set platte schroevendraaiers, 4 lijmtangen, nijptang, zaagzettang, 

timmermanspotlood, zaagvijl, handzaag en een schrobzaag. 

 

Maatwerkprojecten: 

Dit zijn losse gereedschappen die gevraagd worden zoals, bandschuurmachines,  

industrienaaimachines, lockmachines , elektrische naaimachines, handnaaimachines en 

trapnaaimachines, kolomboormachines. 

 

10 en 1 persoonsprojecten zijn er in de beroepen van : timmerman, automonteur, elektricien, 

loodgieter, metaalbewerker, metselaar, schoenmaker en kleermaker. 

 

 

Enkele Gered Gereedschap Projecten uitgelicht: 

 

 

Blessed Sacrement Oriang Parish, Kenia. 

 
Blessed Sacrament Oriang Parish (BSOP) biedt 

informele beroepsopleidingen aan jongeren, 

een onderwijsprogramma voor jonge kinderen, 

een opleiding voor meisjes met een middelbare 

school. Heeft een centrum voor opleiding en 

revalidatie voor kinderen met een beperking en 

een gezondheidsinstelling voor moeder-en-

kindzorg + HIV/AIDSwelzijnsprogramma. 

 

BSOP wil de beroepsopleiding uitbreiden. 

Het belangrijkste doel van het project is de 

jongeren die de opleidingen volgen een kans op 

een baan te bieden. BSOP heeft geregeld dat ze 

in een naburig centrum hun examens kunnen 

afleggen en certificaten kunnen behalen.  

In totaal zijn er 213 studenten/ begunstigden: 

144 mannen en 69 vrouwen in de leeftijd van 

18 tot 35 jaar.  

 

 

Het zijn met name wezen en kwetsbare jongeren van het platteland binnen het district. De 

parochie heeft een beleid waardoor mensen met een beperking op de ontwikkelingsagenda 

staan. Zij kunnen terecht bij het centrum voor gehandicapte kinderen en in de gemeenschap 

voor het ontwikkelen van vakbekwaamheid. 
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Op dit moment biedt BSOP een informele opleiding, maar ze zijn in een vergevorderd 

stadium met de aanvraag voor registratie als formeel onderwijs. Ze doen moeite om de 

leerlingen aan te bevelen bij bedrijven en ze te plaatsen wanneer dit mogelijk is. Er is ook een 

fonds die oud-leerlingen zachte leningen geeft zodat ze hun eigen bedrijf kunnen starten. Het 

plan is om formele trainingen te gaan geven. Nu zijn die informeel, hoewel de leerlingen wel 

op overheidsinstituten hun examen kunnen doen en hun beroepscertificaat kunnen halen. 

BSOP produceert o.a. schooluniformen, matten, meubels en bakstenen. 

De organisatie wil het onderwijs onder de arme en landelijke gemeenschappen bevorderen, 

jongeren vaardigheden bieden die tot zelfvoorziening en welvaart leiden, een forum bieden 

voor dialoog en ideeën voor de armen zodat er lokale oplossingen voor de armoede 

ontwikkeld worden, vergroten van het aantal meisjes dat basisonderwijs afrondt, ervoor 

zorgen dat jongeren die een opleiding afronden een baan vinden of een eigen bedrijf starten. 

Veel jongeren hebben al vakkennis opgedaan en hebben een baan of eigen bedrijf. BSOP 

heeft de bouw van een opleidingscentrum gerealiseerd en door het starten van een 

meisjesschool is het meisjesonderwijs verbeterd. Door de gezondheidsinstelling zijn  kosten 

en tijd verkleind omdat er niet meer gezocht hoeft te worden naar medicijnen en door goed 

management en behandeling van HIV/AIDS. 

 

 

BSOP vraagt ons gereedschap voor informeel onderwijs, opleidingen in de praktijk, productie 

in bouw en onderhoud. 

 

 

 

 
 

Mambwe Vocation trading Centre, Sumbawanga, Tanzania. 

 

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 onze nieuwe sets voor het vakonderwijs goed gebruiken.  
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Hupgen, Wakiso District Oeganda 

 
 

Al tien jaar geeft HUPGEN verschillende cursussen om hun cursisten een betere positie op de 

arbeidsmarkt te geven waardoor ze hun familie  kunnen onderhouden. Er zijn onder andere 

cursussen op de volgende gebieden: kleermaken, timmeren, haarverzorging en computeren. In 

2016 wil de organisatie de volgende vier cursussen aanbieden: metaalbewerking, 

automonteur, elektrische installaties en loodgieten.  

 

Naast deze vaardigheden kunnen cursisten zich ook aanmelden voor cursussen als 

levensvaardigheden, rekenen en taal, ondernemerschap, computeren en kindverzorging en 

ouderschap. Hiermee vergroten ze hun algemene ontwikkeling, waardoor ze meer kans 

hebben om succesvol te zijn in het vinden van een baan of het oprichten van een eigen bedrijf. 

Voor de jeugd organiseert HUPGEN daarnaast allerlei activiteiten zoals muziek en sport.  

Ondertussen hebben al bijna 350 cursisten een of meerdere certificaten ontvangen. Na het 

afronden van de cursus kunnen cursisten die een eigen bedrijf willen oprichten steun en 

advies van HUPGEN krijgen. Zo stimuleert de organisatie de nieuwe ondernemers in groepjes 

te werken. Zo kunnen ze de kosten delen en kunnen ze makkelijker financiële steun 

aanvragen.  

 

 
 

Helaas heeft HUPGEN niet genoeg materialen om alle cursisten goed en efficiënt te kunnen 

opleiden. Gered Gereedschap wil de organisatie graag helpen met het leveren van materialen 

zodat er nog meer leden van de gemeenschap een baan vinden of een eigen bedrijf kunnen 

oprichten.   
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WERK VOOR DERDEN. 

Regelmatig krijgen wij van instellingen en stichtingen, die niet tot de Gered Gereedschap 

organisatie behoren, ook verzoeken om gereedschappen voor derde wereldprojecten. 

 De aanvragers regelen dan zelf het vervoer en de financiering daarvan. 

 

In januari 2016 hebben we Stichting NIMBA uit Loon op Zand geholpen aan  een aantal 

kisten voor het transport van muziekinstrumenten en diverse gereedschappen.  

 

Ook hebben we een inwoner van Loon op Zand  voor het project TINTANA 39 stuks 

gereedschap kunnen meegeven naar het wederopbouwproject in Nepal dat in 2015 getroffen 

werd door een aantal verwoestende aardbevingen. 

 

Wij hebben in 2016 ook een naaimachine en gereedschap beschikbaar gesteld aan 

asielzoekers die huisvesting in onze gemeente hebben gekregen. 

 

Bovendien hebben wij door het beschikbaar stellen van opgeknapt gereedschap bijgedragen 

aan Het Timmerproject Guatemala. Het doel van dit timmerproject is om de leerlingen, 

jongens én meisjes, via figuurzagen, timmeren, schilderen en tekenen hun talenten te laten 

ontdekken en hun vaardigheden te ontwikkelen. Op deze manier werken ze aan zichzelf 

waardoor ze uiteindelijk niet alleen aan hun eigen toekomst kunnen bouwen, maar zelfs aan 

die van hun familie en soms zelfs hun dorpje.  

Zie hun website www.timmerproject.nl  

Naast al deze activiteiten hebben wij in 2016  tuingereedschap aan De Rode Loper in 
Kaatsheuvel geschonken voor hun nieuwe tuinproject. Hiervoor werden onze vrijwilligers als 
dank getrakteerd op een eigengemaakte heerlijke appeltaart.  
Dienstencentrum De Rode loper is op de eerste plaats een ontmoetingscentrum in de wijk, maar 
biedt ook zorg voor of ondersteuning van mensen met verstandelijke of lichamelijke beperking, 
dagbesteding voor ouderen,  etc.  
Zie ook de website www.pannenhoef.nl/de-rode-loper/  
 
 

 

Wereldgemeente Loon op Zand 
 

   

 

  

Evenals in 2015 hebben wij in 2016 acte de présence 

gegeven op de bijeenkomst van Wereldgemeente Loon op 

Zand in Het Klavier. 

 

 

Wer eldgemeente Loon op Zand zet zich in voor 

duurzaamheid in de eigen Loonse samenleving, maar wil 

ook concreet bijdragen aan de Global Goals. 

 

http://www.timmerproject.nl/
http://www.pannenhoef.nl/de-rode-loper/
http://www.wereldgemeenteloonopzand.nl/
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Loon op Zand Wereldwijd 

 
Natuurlijk ontbrak Gered Gereedschap Loon op Zand op tweede Pinksterdag 2016 niet op het 

jaarlijkse festival van Loon op Zand Wereldwijd.  

Stichting “Wereldwijd’ probeert op allerlei manieren, op een laagdrempelige wijze, contacten 

te leggen met andere culturen. Stichting Wereldwijd is niet alleen bekend van het festival 

maar ook van verschillende projecten met scholen in de regio. Dit alles met als doel: “Een 

mooiere en duurzamere wereld”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUISVESTING 

 
 
 

Onze huidige huisvesting beperkt ons in het realiseren van onze doelstellingen. 

Hij is te klein (+ 80 m2) en niet praktisch ingericht. Hierdoor kunnen wij maar met een 

beperkt aantal mensen tegelijk aan projecten werken en bovendien is onze huidige inrichting 

niet geschikt voor het werken met mensen die extra begeleiding nodig hebben.   

Wij zijn naarstig op zoek naar een ruimte van ongeveer 150 m2 die in te richten is naar onze 

behoeften en bovenal voor ons betaalbaar is. Acties richting zowel het bedrijfsleven als de 

politiek van Loon op Zand en zelfs Midden Brabant hebben in 2016  geen resultaat 

opgeleverd.  
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FINANCIËN, SUBSIDIES EN DONATIES.  

 
Het financieren van de activiteiten van onze stichting blijft een probleem. We hebben helaas 

nog steeds weinig vaste donateurs die ons jaarlijks steunen. Derhalve zijn we afhankelijk van 

incidentele giften om onze vaste kosten te kunnen betalen. 

 

 

De subsidie die wij al geruime tijd van de gemeente Loon op Zand ontvangen wordt al jaren 

gestaag afgebouwd. In 2016 hebben we nog slechts € 380 mogen ontvangen.  

Vanaf 2018 is ons medegedeeld dat wij, Stichting Gered Gereedschap Werkplaats Loon op 

Zand, door de gemeente gezien wordt als een organisatie die zich bezighoudt met 

vrijetijdsbesteding voor volwassenen en daardoor geen subsidie meer zal gaan ontvangen. 

Uiteraard hebben wij hier bezwaar tegen gemaakt. Vooral ook, omdat deze subsidie ons was 

toegekend als een vorm van compensatie voor de gemeentelijke heffingen. 

Mede hierdoor zijn wij in 2016 ook gestart met het nadrukkelijker uitdragen van onze missie 

en doelstellingen.  

Dit hoofdstuk zal de komende jaren nog veel aandacht vragen. 

 

Books for life  

 

Dankzij de donatie van Stichting BOOKS 4 LIFE hebben wij onze zeer oude compressor, die 

wij nodig hebben voor ons straalapparaat waarmee wij roestig gereedschap opknappen, 

kunnen vervangen door een spiksplinternieuwe. 

 

  

 
 

 

Stichting BOOKS 4 LIFE zamelt boeken in en verkoopt die voor een redelijke prijs. 

De opbrengst hiervan gaat naar goede doelen.  

Gered Gereedschap Werkplaats Loon op Zand was het gelukkige goede doel dat voor 2016 

was uitgekozen.  

Wat Gered Gereedschap is voor gereedschap is BOOKS 4 LIFE voor boeken. 

Wilt u boeken doneren of kopen, dan kunt u terecht bij de BOOKS 4 LIFE winkel bij de 

Universiteit van Tilburg.  Ga voor informatie  naar  www.books4lifetilburg.nl    

 

 

 

 

http://www.books4lifetilburg.nl/
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Steun van bedrijven en instellingen. 

 

 
Het onderhoud van onze brandblusser werd gesponsord door  

Lavrijsen BrandBeveiliging  

 

 
  
Ook in 2016 hebben wij financiële steun ontvangen van o.a. Albeweging en Triothane. 

 

 

Daarnaast hebben we van Shell Moerdijk en Nedtrain Tilburg overtollige materialen 

ontvangen waarvoor wij een nuttige bestemming hebben kunnen vinden.  

 

 

Wij hebben in 2016 als stichting meegedaan aan de Verenigingsspaaractie van Albert Heijn 

Kaatsheuvel die opgezet was in het kader van het 15 jarig bestaan van Albert Heijn 

Kaatsheuvel, Het heeft ons aangenaam verrast hoeveel bewoners van Kaatsheuvel en Loon op 

Zand hun stem hebben uitgebracht op Gered Gereedschap. Hierdoor is de donatie die wij 

hieruit hebben mogen ontvangen een zeer welkome aanvulling geweest van onze kas. 

Zowel Albert Heijn Kaatsheuvel als alle mensen die op onze stichting hebben gestemd 

hartelijk bedankt hiervoor. 

 

Tot slot werden bij op de Kerstviering van KBO Kaatsheuvel verrast met een forse donatie 

van de leden van de KBO. Ook hieruit blijkt dat Gered Gereedschap Loon op Zand leeft bij de 

inwoners. 

 

 

 

 

http://www.brand-beveiliging.nl/
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FINANCIEËL VERSLAG   2016 

 

Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand is een kleine stichting met een gering budget. In 

principe werken wij zonder geld. Onze kosten bestaan grotendeels uit huur  en energiekosten 

van de werkplaats. 

 

Hieronder kunt u zien wat onze kosten en inkomsten zijn. 

 
JAARREKENING   2016 

 
INKOMSTEN                             € 

 

 UITGAVEN                         € 

 
Subsidie gemeente LoZ       

Teruggave BTW                                     

Giften/donaties  

Opbrengsten restanten 

Gift voor compressor 

 

 

 

 

 

380 

293 

4.429 

356 

1.065 

 Huur/gas/water/licht 

OZB/rioolheffing  

Kosten Rabobank                                                                                         

Website hosting  

Kraam Wereldwijd 

Kosten vrijwilligers/kantine/etc.                          

Werkplaatsmaterialen 

Aankoop compressor 

Aankoop hulpgoederen                           

4.077 

288 

128 

57 

25 

342 

342 

1.065 

258 

 

TOTAAL INKOMSTEN              6.523  TOTAAL  UITGAVEN 

 
6.582 

 

Negatief resultaat 2016:    € 59 

 
Het tekort is aangevuld uit het reservepotje dat we bij het vertrek van Mien Balvers 

(oprichtster Gered Gereedschap Loon op Zand) hebben meegekregen. 

 

Wij danken onze donateurs voor hun steun aan onze stichting. Zonder hun bijdragen wordt het 

voortbestaan van onze stichting een probleem. Wij hopen dat wij ook in de toekomst op uw 

steun  mogen blijven rekenen op onze bankrekening  NL97 RABO 0124 8570 00. 

 

Onze stichting is een ANBI waardoor fiscale aftrek mogelijk is ! 

 

Zie ook www.geredgereedschaploonopzand.nl 

 

http://www.geredgereedschaploonopzand.nl/

