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VOORWOORD  

 
Het jaar 2017 heeft vooral in het teken gestaan van ”zoeken naar een nieuwe locatie 
voor onze werkplaats”.  
Nadat we in 2016 onze doelstellingen hadden bijgesteld om behalve met vrijwilligers 
die genieten van een welverdiend pensioen ook mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt als vrijwilliger te gaan werven, kwamen we al snel tot de conclusie dat 
onze werkplaats niet echt geschikt was voor het werken met mensen die wat meer 
begeleiding nodig hebben.  
Samen met  beleidsmedewerkers van de gemeente Loon op Zand kwamen we op 
het idee om Gered Gereedschap Loon op Zand, de Stichting Klussen en Diensten 
Centrale en op termijn eventueel De Voedselbank onder te gaan brengen in één 
gebouw.  
De wil was er al vanaf het begin aanwezig, maar omdat onze financiële 
mogelijkheden beperkt waren hebben we pas eind 2017 een beslissing kunnen 
nemen. Nadat de gemeente voldoende garanties gaf om eventuele tegenvallers op 
te vangen konden we starten met de voorbereidingen van een grote verhuizing:  
“30 ton aan voorraden gereedschap en materialen”. 
Als tegenprestatie werd wel gesteld dat wij samen met de Stichting Klussen en 
Diensten Centrale gaan werken aan één toekomstvisie. 
In een opiniërende bijeenkomst van de gemeenteraad in november 2017 werd 
duidelijk dat ook de Loonse politieke partijen nagenoeg unaniem achter dit  idee 
stonden. Daardoor hebben wij eind december 2017, naar aanleiding van een 
raadsbesluit op 21 december 2017, een start gemaakt tot het opstellen van 
gezamenlijke toekomstvisie.  
Eind 2018 zal dit zijn beslag moeten krijgen. Maar eerst verhuizen! 
 
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. 
 
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. 
Het laten verzenden van gereedschap 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: 

 

Natuurlijk willen wij op de eerste plaats 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. 
 
Onze vrijwilligers in 2017 zijn: 
 
Pieter van Veen (Chef werkplaats) 
Jan Neelen (tot maart) 
Jan Horvers 
Cor Ligtvoet  
Ad Vissere 
Roel Mulder 
Erwin Obbens  
Jan Immerzeel 

Piet Ligtvoet 
Ton Esman 
Jos Verschure  
Marcel Hamers 
Gerrit Hamers 
Jan de Wit (vanaf oktober)  
 

  
 

 

Impressie werkplaats: 
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AFSCHEID JAN NEELEN 

 
Jan Neelen, vrijwilliger vanaf 1998, vond het op tachtig jarige leeftijd mooi geweest. 
Wij hebben Jan op gepaste manier bedankt voor zijn inzet. 
 

 

 

 
 
 

 

BESTUUR.  

 
De samenstelling van het bestuur van Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand     
is als volgt: 
 
Voorzitter 
 
 
Penningmeester 
 
 
Secretaris  
 
 
Chef Werkplaats 
 
Logistiek  
 

Jan Geerts 
 
 
Piet van der Hert 
  
 
Ad Vissere 
 
 
Pieter van Veen  
 
Roel Mulder 

Tel. 06 57324089 
jfjw.geerts@home.nl 
 
Tel: 0416-363679    
pvdhert@hetnet.nl 
 
Tel: 0416-362585   
avissere1946@kpnmail.nl 
 
Tel. 06 31234182 
 
Tot september 2017 
 

  

mailto:jfjw.geerts@home.nl
mailto:pvdhert@hetnet.nl
mailto:avissere1946@kpnmail.nl
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GEREEDSCHAP INZAMELEN.  

 
In 2017 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. 
 
De inzamelpunten werden regelmatig geleegd door Piet van der Hert, Ad Vissere en 
Pieter van Veen met hun eigen auto en op eigen kosten. 
 
Nadat we eind 2016 een experiment met de milieustraat in Tilburg succesvol hadden 
afgesloten (het in een kist van Gered Gereedschap laten deponeren van bij de 
milieustraat aangeboden gereedschap) hebben we in 2017 enkele honderden kilo’s 
voor onze doelstelling bruikbaar gereedschap hier opgehaald.  
Bovendien hebben we in de loop van 2017 ook een kist kunnen plaatsen in de 
milieustraat van Kaatsheuvel. 
 
Daarnaast is er door particulieren en bedrijven ook een aanzienlijke hoeveelheid 
gereedschap aangeleverd bij onze werkplaats.  
 
Hartelijke dank hiervoor. 
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SAMENWERKEN MET ANDERE INSTELLINGEN EN 

STICHTINGEN. 

 

Stichting Vraag & Aanbod Internationaal 
 

Behalve het werken aan projecten die door Gered Gereedschap Diensten Centrum 
zijn geselecteerd, hebben we in 2017 ook regelmatig afgestemd en gereedschap 
uitgewisseld met de stichting Vraag & Aanbod Internationaal.  
Evenals Stichting Gered Gereedschap zamelt ook de Stichting Vraag & Aanbod 
Internationaal gereedschap in dat hier wordt opgeknapt voor hergebruik in Afrika. 
 
Wereldgemeente Loon op Zand  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wereldgemeente Loon op Zand zet zich in voor duurzaamheid in de eigen Loonse 
samenleving, maar wil ook concreet bijdragen aan de Global Goals.  
Gered Gereedschap Loon op Zand valt samen met de Boekenbank onder hergebruik 
en recycling en kregen hiervoor een kraam op Wereldwijd gratis beschikbaar 

 

Loon op Zand Wereldwijd 
 
Natuurlijk ontbrak Gered Gereedschap Loon op Zand op tweede Pinksterdag 2017 
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”. 
 
 

http://www.wereldgemeenteloonopzand.nl/
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OVERZICHT PROJECTEN  WAAR WIJ 

IN 2017 AAN BIJGEDRAGEN HEBBEN 

 
Evenals in voorgaande jaren hebben wij vanuit onze werkplaats op grote schaal 
bijgedragen aan de projecten die door Gered Gereedschap Diensten Centrum 
geselecteerd waren. 
 
In totaal hebben wij 5457 stuks gereedschap met een gewicht van 3863 kg 
verzonden. 
 
Overzicht projecten: 

 
Land: 
 

Project naam:                                      Gereedschap:                        

Ghana: 
 
     

Adwuma ye    
                                                      
Care and Concern Actiongroup  
                         
Wunizooya Development  
Programme              
 
Ngleshie Amanfro I.C.C.E.S.                             
                                                                            
 

6 borduurmachines  
 
schoenmakersgereedschap 10.pers.  
 
automonteur set 10 pers.  
 
 
metselaar set 10 pers.  
automonteur 2 x 1 persoons 

Tanzania: 
 
 

MIC Computer Training Centre                         
Juhudi                                                              

metaalbewerker set 10 pers  
loodgieter set 10 pers 

Uganda: 
 

Pefo Opknapwerkplaats                                    
                                                                          
 
Jopa Carpentry Workshop and 
Technical Service         
 
Nyakasanga Development 
Community Foundation     
 

20-tal elektrische machines 
houtwerkbank +accessoires  
 
timmerman set 10 pers.  
 
 
automonteur set 10 pers. 

Cameroun: 
 
 
 
 
 

Assermma-Drcc                                     
                                                               
                                                               
 

20 stuks hand-/ electr.-/ trap- 
naaimachines, plus veel reserve 
onderdelen  
timmerman set 10 pers. 
metaalbewerker set 10 pers. 
                                                                      

 

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

GEREEDSCHAP OP TRANSPORT VOOR ONDERSTEUNING VAKMANSCHAP IN 

GHANA           (zie ook: www.geredgereedschap.nl;) 

Half juli vertrok vanuit ons logistiek centrum bij De Baanderij in Gouda een tot de nok 
toe gevulde container vol gereedschappen en machines naar Ghana. 

  
De gestandaardiseerde kisten waar de gereedschappen in verpakt worden, bleken 

hier ook weer van toegevoegde waarde. De container kon zo namelijk zonder verlies 

van ruimte vol gepakt worden met goederen. Deze keer kon er dan ook écht niets 

meer bij, getuige ook de foto hierboven. De gereedschappen en machines zullen ter 

ondersteuning van praktijkonderwijs en ter versterking van ondernemerschap van 

vaklieden ingezet worden bij een vijftal projectpartners in Ghana: Stichting Adwuma 

Ye (Tamale), Ngleshie Amanfro I.C.C.E.S. (Kaneshie-Accra), Urban Poor Child 

Organisation (Botoi Shiienyo), Care and Concern Action Group (Sokode) en 

Wunizooya Development Programme (Tamale). 

Behalve onze Werkplaats loon op Zand waren werkplaatsen uit heel Nederland het 
opknappen van de gereedschappen die nu een 2e leven beginnen in Ghana.  

Het gaat daarbij om: 33 10 persoons gereedschapssets, 137 naaimachines,  
61 1 persoonssets, strijkbouten typemachines en werkkleding. 

 
Cameroun, Assermma_Drcc 
 

Uganda, Pefo Opknapwerkplaats 
 

  
 

Zie: www.drccfoundation.oreg; 

 

Zie: www.geredgereedschap.nl;  

http://www.geredgereedschap.nl/
http://www.drccfoundation.oreg/
http://www.geredgereedschap.nl/
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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 2017 hebben we gewerkt aan een project dat via één van onze vrijwilligers 
was aangedragen. Bestemd voor een stichting werkzaam in Gambia. Hiervoor 
hebben we 325 stuks gereedschap opgeknapt, samen ongeveer 200 kg. 
 
 
 
 
 
 

HUISVESTING 

 
 
 

Zoals al aangegeven in het voorwoord is onze huidige huisvesting te beperkt om 
onze doelstellingen te realiseren. 
Dankzij intensief overleg met de gemeente Loon op Zand en de Stichting Klussen en 
Diensten Centrale te Kaatsheuvel hebben we een ruimte gevonden die ongeveer 150 
m2 groot is en die ingericht kan worden naar onze behoeften en bovendien voor ons 
betaalbaar is. Het gaat in het eerste kwartaal 2018 een enorme klus worden om deze 
nieuwe ruimte in te richten.  
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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. 
 
Steun van bedrijven en instellingen. 

 
Ook in 2017 hebben wij financiële steun ontvangen van o.a. Albeweging en 

TrioThane B.V.  

FINANCIEËL VERSLAG   2017 

 

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. 

 
INKOMSTEN 
 

UITGAVEN 
 

Subsidie Gemeente                 
Teruggave BTW                  
Giften / donaties                       
Opbrengsten restanten 
                                 
 
 
 
 
TOTAAL   inkomsten                            
 

380 
459 

3.445 
1.460 

 
 
 
 
 

5.744 

Huur/gas/water/licht                     
OZB/rioolheffing                                        
Kosten Rabobank          
Website hosting                                   
Vrijwilligers/kantine/etc                            
Werkplaatsmaterialen                              
Reiskosten/representatie                              
Aankoop hulpgoederen                     
                 
TOTAAL  uitgaven                            
 

4296 
289 

67 
65 

465 
283 

77 
171 

 
5.713 

 
 
POSITIEF resultaat 2017             € 31 
 

 
 
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/

