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VOORWOORD  

Zoals we in ons verslag over 2017 al hadden aangegeven hebben we in 2016 onze 
missie aangepast van: Het bevorderen van de mogelijkheid dat mensen in 
ontwikkelingslanden zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien naar:  
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren tot maatschappelijke 
participatie door ze nuttig en zinvol werk te laten doen. 
Met de aantekening dat we deze nieuwe missie en de daarvan afgeleide visie en 
doelstellingen alleen in een nieuwe werkplaats konden gaan waarmaken. 
Het jaar 2017 heeft vooral daarom in het teken gestaan van ”zoeken naar een 
nieuwe locatie voor onze werkplaats”.  
 
Eind 2017 kregen we van de gemeente “het groene licht” om te gaan verhuizen naar 
een ruimte in Het Vrijwilligershuis. 
 
Vanaf begin 2018 zijn we met vooral eigen mensen (onze vrijwilligers) en veel 
ondersteuning van mensen en bedrijven uit de gemeente Loon op Zand die Gered 
Gereedschap een goed hart toedragen, gestart met het inrichten en aanpassen van 
de nieuwe locatie. De verhuizing van ruim 30 ton aan voorraad en materialen was 
een klus die we niet zonder professionele ondersteuning hadden kunnen uitvoeren. 
 
En nu hebben we een werkplaats die alle mogelijkheden heeft om onze nieuwe 
missie waar te maken.  
 
Vanaf begin april 2018 kunnen we naast onze vrijwilligers ook mensen met een 
beperking veilig en eventueel met ondersteuning laten werken aan onze machines 
om gereedschap op te knappen. 
 
Jan Geerts 
Voorzitter Gered Gereedschap Werkplaats Loon op Zand. 
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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.  
 

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 Schotsestraat 4c, 5171 DT 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 voor onze werkplaats 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 in onze werkplaats 
onder begeleiding en samen met vrijwilligers de kans te bieden om afgedankt resp. 
afgeschreven gereedschap, alsmede mechanische en elektrische 
gebruiksvoorwerpen op te laten knappen. 
 

http://www.geredgereedschap.nl/
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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 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. 

 

HET VRIJWILLIGERSHUIS 

 
Door bemiddeling van de wethouder Sociale zaken, Werk, Jeugd en Onderwijs van 
de gemeente Loon op Zand, Wil Ligtenberg, de inzet van gemeentelijke 
beleidsmedewerkers en dankzij de gastvrijheid van het bestuur van de Klussen en 
Diensten Centrale in Kaatsheuvel is na de goedkeuring in de gemeenteraad eind 
2017 de organisatorische eenheid Het Vrijwilligershuis ontstaan. 
 
Het Vrijwilligershuis Kaatsheuvel is een samenwerking op sociaal maatschappelijk 
terrein tussen diverse stichtingen die als gezamenlijke missie hebben: 
 
Met onze diensten en activiteiten willen we een positieve bijdrage leveren aan 
het leven en welzijn van mensen, zodat zij zoveel als mogelijk zelfstandig mee 
kunnen (blijven) doen in de samenleving. 
 
Kortom, een missie met een uitdaging die garant staat voor jarenlange 
samenwerking met instellingen en stichtingen die mensen die het wat minder hebben 
willen helpen.  
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ONZE WERKPLAATS. 

 
Op 1 januari 2018 kregen wij de sleutel van de ruimte in het Vrijwilligershuis die wij 
met veel energie en inspanningen zijn gaan inrichten als “onze nieuwe werkplaats”. 
 

 
 
Dankzij een geweldige inspanning van onze vrijwilligers en met heel veel “hulp van 
buitenaf” zijn wij vanaf 1 april 2018 formeel gevestigd in Het Vrijwilligershuis, 
Schotsestraat 4c te Kaatsheuvel.  
 
Iedereen die hier aan meegewerkt heeft willen wij bij deze nogmaals hartelijk 
bedanken voor hun enorme inzet. 
 
Deze ruimte voldoet aan al onze wensen en geeft ons ook de mogelijkheden om te 
groeien. 
De opening van onze nieuwe werkplaats hebben we in samenspraak met De 
Klussen en Diensten Centrale (KDC) laten plaatsvinden met de formele opening van 
Het Vrijwilligershuis op 14 april 2018.  
 

 

 

 
 
Wethouder Wil Ligtenberg verrichtte in aanwezigheid van sponsors, belang-
hebbenden en veel inwoners van Kaatsheuvel en Loon op Zand de formele 
openingshandelingen. 
 
Dankzij de mogelijkheden van de nieuwe werkplaats zijn we medio 2018 naast het 
werken aan projecten van Gered Gereedschap ook gestart met het ondersteunen 
van de Stichting Klussen en Diensten Centrale die zich vooral bezig houdt met het 
helpen van mensen in de gemeente Loon op Zand.  
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Onze nieuwe werkplaats in het Vrijwilligershuis: 
 

 

 

 
 
Bezoek van burgemeester Hanne van Aart aan onze nieuwe werkplaats. April 2018 

 

 

 
 
Afscheid van onze oude werkplaats. 
 
Natuurlijk zijn we ongelooflijk blij met onze nieuwe huisvesting, maar het afscheid 
nemen van de oude vertrouwde werkplaats aan de Koningin Emmastraat heeft toch 
wel wat emoties losgemaakt. 
Na ruim 20 jaar op een fijne manier onderdak te hebben gehad bij de Familie Boons 
waar we alle medewerking van hebben gekregen die mogelijk was, zijn we toch in 
goed overleg uit elkaar gegaan. De oude werkplaats was door onze gestage groei te 
klein geworden en voldeed bovendien niet meer aan de eisen die gesteld worden 
aan veilig werken met machines. 
Wij danken de familie Boons voor hun gastvrijheid waar wij ruim 20 jaar van hebben 
mogen gebruikmaken. 
 
 

 
 

Echt oud! 
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VRIJWILLIGERS WERKPLAATS: 

 

Natuurlijk willen wij op de eerste plaats onze trouwe vrijwilligers van de werkplaats 
die iedere week belangeloos 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. 
 
De vrijwilligers die in 2018 veel van hun vrije tijd in onze Stichting gestopt hebben 
zijn: 
 
  Vrijwilliger 

sinds 
 

Chef werkplaats: 
 

Pieter van Veen 2009 

Medewerkers 
Werkplaats: 

Ton Esman 
Hans Grootzwagers 
Gerrit Hamers 
Jan Horvers 
Jan Immerzeel 
Piet Ligtvoet 
Roel Mulder 
Erwin Obbens 
Peter Schoondermark 
Jos Verschure 
Ad Vissere 
Peter Voogt 
Jan de Wit 

2014 
2018 
2016 
2009 
2011 
2014 
2005 
2011 
2018 
2014 
2009 
2018 
2017 

 
Op 13 april 2018 is Harrie Balvers overleden.  
Harrie heeft zijn zus Mien Balvers, de oprichtster van Gered Gereedschap Loon op 
Zand, jaren als penningmeester ondersteund. 
 
Helaas hebben we, als gevolg van een noodlottig ongeval, op 24 juni 2018 ook 
afscheid moeten nemen van Marcel Hamers. 
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BESTUUR.  

 
De samenstelling van het bestuur van Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand     
is als volgt: 
 
Voorzitter: 
 
 

Jan Geerts 
 

Tel. 06 57324089 
jfjw.geerts@home.nl 

Penningmeester: 
 

Piet van der Hert 
 

Tel: 0416-363679    
pvdhert@hetnet.nl 
 

Secretaris:  
 

Ad Vissere 
 

Tel: 0416-362585   
avissere1946@kpnmail.nl 
 

Chef Werkplaats: Pieter van Veen  Tel. 06 3123418 
 
Naast de hierboven genoemde “standaard” bestuurstaken hebben de bestuursleden 
ook nog de volgende aandachtsgebieden: 
 
Algemeen Het bestuur is voorwaarden scheppend m.b.t. het kunnen 

laten realiseren van de operationele zaken en 
verantwoordelijk voor beleidsmatige zaken. 
 

Chef werkplaats Chef Werkplaats is verantwoordelijk voor de operationele 
gang van zaken. 
Hij coördineert de werkplaatsvrijwilligers, bepaalt welk 
soort gereedschap we inzamelen en beslist aan welke 
projecten we deelnemen. Bovendien is hij 
verantwoordelijk voor de veiligheid in de werkplaats. 
 

Secretaris De Secretaris ondersteunt de chef werkplaats als de 
contactpersoon met Gered Gereedschap Diensten 
Centrum m.b.t. inschrijving op en afhandeling van 
projecten. 
 

Penningmeester De Penningmeester beheert onze website.  
Als ondersteuning van de chef Werkplaats draagt hij zorg 
voor het ophalen van gereedschap.  
 

Voorzitter De Voorzitter draagt zorg voor de communicatie. 
 

 

  

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

 
In 2018 hebben we, evenals in de voorgaande jaren, van de volgende inzamelpunten 
gebruik kunnen maken: 

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

 Bagijn Tools in Breda. 
 
De inzamelpunten werden regelmatig geleegd door Piet van der Hert, Ad Vissere en 
Pieter van Veen met hun eigen auto en op eigen kosten. 
 
Medio 2018 zijn we gestopt met het inzamelen van gereedschap bij de milieustraat in 
Tilburg. Er kwam hier te weinig voor ons bruikbaar gereedschap binnen.  
 
Eind 2018 hebben we een gereedschap inzamelkist kunnen plaatsten bij Holtgrefe in 
Waalwijk. 
 

 
 
Daarnaast is er door particulieren en bedrijven ook een aanzienlijke hoeveelheid 
gereedschap aangeleverd bij onze werkplaats.  
 
Hartelijke dank hiervoor. 
 
 
Het meeste gereedschap dat ons is aangeboden hebben wij kunnen opknappen en 
gereedmaken voor projecten van Gered Gereedschap. 
Voor gereedschap dat niet gevraagd werd voor projecten van Gered Gereedschap 
hebben wij een andere, vaak lokale, oplossing gevonden (zie ook Werk voor derden). 
Aangeboden gereedschap dat niet meer te repareren was hebben wij gedemonteerd 
en zo goed mogelijk gesorteerd aangeboden aan afvalverwerkers. 
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SAMENWERKEN MET ANDERE INSTELLINGEN EN 

STICHTINGEN EN WERK VOOR DERDEN. 

Behalve het werken aan door Gered Gereedschap Dienstencentrum geselecteerde 
projecten werken wij ook regelmatig samen met de volgende Stichtingen en 
Instellingen:  
 

 

Nadat we al vanaf 2016 regelmatig gereedschap en kennis hadden uitgewisseld met 
VAI zijn we vanaf september 2018 op proef gaan deelnemen aan enkele projecten 
van  VAI 
Evenals Stichting Gered Gereedschap zamelt ook de Stichting Vraag & Aanbod 
Internationaal gereedschap in dat hier wordt opgeknapt voor hergebruik in Afrika. 
 
Omdat wij de afgelopen tijd erg veel gereedschap kregen aangeboden dat niet 
gevraagd wordt door projecten van Gered Gereedschap is het werken voor VAI naast 
het werken voor Diensten Centrum Gered Gereedschap een goede aanvulling op 
onze doelstelling en bovendien een aangename afwisseling voor onze vrijwilligers 
gebleken. 
 
Vraag en Aanbod Internationaal is vooral actief in Uganda en Tanzania.  
 

 

De  Kaatsheuvelse Dorpskwis 
 

 

 

 
 

In maart 2018 vond de tweede editie van de Kaatsheuvelse Dorpskwis plaats.  
De 72 deelnemende teams konden bij ons antwoorden op vragen kopen tegen 
inlevering van gereedschap. Deze ludieke actie heeft ons naast een nog grotere 
naamsbekendheid ruim 200 stuks bruikbaar gereedschap opgebracht.  
Bovendien was dit een prachtige gelegenheid om de inwoners van Kaatsheuvel onze 
nieuwe werkplaats te laten bewonderen. 
Wij danken het bestuur van de Kaatsheuvels Dorpskwis voor dit geweldig initiatief.  
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Loon op Zand Wereldwijd 
 
Ook dit jaar hebben wij als onderdeel van Wereldgemeente Loon op Zand op tweede 

Pinksterdag deelgenomen aan het evenement Loon op Zand Wereldwijd. 

 

Basisscholen. 
 
Tijdens de openingsbijeenkomst van onze nieuwe werkplaats werden we gevraagd 
of wij als Werkplaats Gered Gereedschap ook wat nadrukkelijker een bijdrage 
zouden willen leveren aan lokale maatschappelijke relevantie. 
Concreet werd gevraagd of wij de mogelijkheden en interesse hadden om voor de 
lokale basisscholen ondersteuning te bieden aan de “werkgroepen techniek”. 
Wij hebben in overleg met enthousiaste ouders van leerlingen van de basisschool De 
Blokkendoos het daar aanwezige gereedschap en werkbank opgeknapt en afspraken 
gemaakt voor periodiek onderhoud van het daar in gebruik zijnde gereedschap. 
 
In november kregen wij van een tweede basisschool uit de gemeente Loon op Zand, 
eenzelfde verzoek. De hieruit voortvloeiende activiteiten zijn een welkome 
afwisseling voor onze vrijwilligers en bovendien dragen ze bij aan een grotere 
naamsbekendheid van onze stichting in de lokale samenleving. 
  
Klussen en Diensten Centrale (KDC) 
 
 

 
 
De Klussen en Diensten Centrale Loon op Zand (KDC) bestaat uit een Klussenbank, 

een Spullenbank, twee Repair Cafés en een Fietsenbank. De KDC is een 

vrijwilligersorganisatie die meedoen mogelijk maakt. 

Dankzij het feit dat Gered Gereedschap en KDC gehuisvest zijn in één pand vindt er 

een spontane kruisbestuiving plaats van kennis en gebruik van elkaars hulpmiddelen 

waardoor het zowel voor ons als voor KDC mogelijk wordt om nog meer mensen te 

helpen.  

https://www.kdc-loz.nl/index.php/107/missie
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OVERZICHT GG PROJECTEN  WAAR 

WIJ IN 2018 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 2.120 stuks gereedschap met een gewicht van 1.430 kg 
verzonden. 
 
Opmerking: 
Onze bijdrage aan projecten is in 2018 beduidend minder geweest dan in de 
voorgaande jaren. De oorzaak hiervan is het inrichten van en de verhuizing naar 
onze nieuwe werkplaats.  
 
 
Overzicht projecten waaraan wij in 2018 een bijdrage hebben geleverd: 
 

  

Land Projectcode Soort project Aantal stuks 
gereedschap 
 

Gewicht 

Kameroen 17-028 10 pers. 
Timmerman 
 

590 330 kg 

Oeganda 17-025 10 pers. 
Timmerman 
 

600 400 kg 

Oeganda 17-019 10 pers. 
Metaal 
 

320 250 kg 

Oeganda 17-019 10 pers. 
Elektricien 
 

310 150 kg 

Oeganda 17-019 10 pers. 
metaal 

300 300 kg 

 

  

 

  
 
Zie voor een uitgebreide toelichting van de projecten: www.geredgereedschap.nl; 

http://www.geredgereedschap.nl/
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FINANCIEËL VERSLAG   2018 

 

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 
huisvestingskosten van de werkplaats. 
 
 
Jaarrekening 2018: 

 
INKOMSTEN 
 

 UITGAVEN 
 

- Subsidie Gemeente                 
- Teruggave BTW                  
- Gift Lions club 
- Rabobank clubactie 
- Overige donaties/giften 
- Opbrengsten restanten 
                   
 
 
TOTAAL   inkomsten                            
 

193 
236 
500 
129 

5.035 
625 

 
 
 

6.718 
 

 - Bijdrage Vrijwilligershuis*) 
- Verhuiskosten/inrichtings-                          
kosten v.d. werkplaats       
- Website/Verzekering                                   
- Vrijwilligers/kantine/etc.                            
- Werkplaatsmaterialen                              
- Vervoerskosten 
                 
 
TOTAAL  uitgaven                            
 

2.000 
 

3.374 
137 
434 
359 

53 
 
 

6.357 

 
*) Vanaf 1 januari 2018 krijgen wij gastvrijheid van de KDC in Het Vrijwilligershuis, waarvoor wij een bijdrage geven in hun      
kosten. 

 
 
POSITIEF resultaat 2018    : € 361,-       
  
 

 
Toelichting: 
 
Ondanks de verhuizing hebben we in 2018 toch nog een positief eindresultaat op de 
jaarrekening. Dit is te danken aan grote inzet van onze vrijwilligers en sponsoring in 
gratis materiaal en dienstverlening waardoor we de verhuiskosten laag hebben 
kunnen houden. Wij hebben geen vaste inkomsten en zijn dan ook heel blij met alle 
giften die wij van onze begunstigers hebben mogen ontvangen. 
 
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/

