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VOORWOORD  

Achteraf gezien is 2019 voor ons een heel relaxed jaar geweest. 
De jaren 2016 -2017 stonden vooral in het teken van de zoektocht naar een 
noodzakelijke nieuwe locatie voor onze werkplaats en het zoeken naar een nieuwe 
formule om Gered Gereedschap meer bekendheid te geven bij de lokale bevolking. 
Het jaar 2018 werd nagenoeg helemaal in beslag genomen met het inrichten van en 
de verhuizing naar de nieuwe werkplaats. En zeker ook het wennen aan het met 
meerdere groepen gehuisvest zijn in één gebouw: Het Vrijwilligershuis. 
 
Al vanaf het begin van 2019 werd het ons duidelijk dat wij als Stichting Gered 
Gereedschap Loon op Zand met onze kennis en technische mogelijkheden een 
goede ondersteuning zijn voor de andere groepen in Het Vrijwilligershuis zoals De 
Fietsenbank, De Klussendienst, het Repair-café, enzovoorts. 
 
Bovendien werd geleidelijk aan ook duidelijk dat door het samenzijn in één locatie, 
Het Vrijwilligershuis, de mensen uit Kaatsheuvel, Loon op Zand en omstreken de 
weg naar ons veel gemakkelijker kunnen vinden. Zowel voor het aanbieden van 
gereedschap als voor het deelnemen als vrijwilligers aan onze mooie doelstellingen. 
 
Het aanbod van gereedschap en de toename van vrijwilligers heeft ons dan ook 
begin 2019 doen besluiten om naast het realiseren van projecten die aangeboden 
worden door het Dienstencentrum van Gered Gereedschap ook projecten te 
ondersteunen van Vraag & Aanbod Internationaal. 
Wij kregen en krijgen nog steeds veel gereedschap aangeboden dat niet zo heel 
vaak wordt gevraagd door Dienstencentrum Gered Gereedschap, maar wat we wel 
kunnen klaarmaken voor projecten van Vraag & aanbod Internationaal. 
Kortom, voor onze vrijwilligers een aangename variatie van de activiteiten en een 
verbreding van de doelgroep waarvoor we het allemaal doen; de mensen in de 
ontwikkelingslanden. 
 
Op 23 november 2019 hebben we ons formele 30 jarig bestaan in kleine kring 
gevierd. Een klein feestje met al onze vrijwilligers inclusief partners dat vooral in het 
teken stond van “elkaar beter leren kennen”. 
 
Hoewel 2019 ook financieel gezien een succesvol jaar is geweest blijft de 
onzekerheid van de tijdelijke huisvesting als een zwaard van Damocles boven ons 
hoofd hangen. 
Wij zijn daarom genoodzaakt om te reserveren voor een zekere verhuizing naar een 
andere locatie in de toekomst. Daarom blijven we als bestuur zeer alert  op de 
inkomsten en uitgaven. 
 
Jan Geerts 
Voorzitter Gered Gereedschap Werkplaats Loon op Zand. 
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STICHTING GERED GEREEDSCHAP ALGEMEEN. 

 

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 actief 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 in “Het Vrijwilligershuis” 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. Deze zijn dus fiscaal aftrekbaar. 
 
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. 
 
Onze visie bij deze missie is dat wij dit doen door deze mensen in onze werkplaats 
onder begeleiding en samen met andere vrijwilligers de kans te bieden om afgedankt 
resp. afgeschreven gereedschap, alsmede mechanische en elektrische 
gebruiksvoorwerpen op te laten knappen. 
 
Inmiddels hebben wij een deel van onze vrijwilligers uit de beoogde doelgroep 
kunnen verwelkomen. 
 
  

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. 

 
 

• Vanaf 1 februari 2019 hebben wij als Werkplaats een 

samenwerkingsovereenkomst met Vraag & Aanbod Internationaal. (VAI). 

Hierdoor is deze samenwerking tevens één van onze doelstellingen 

geworden. Zie ook: www.vraagenaanbodinternationaal.nl 

  

http://www.vraagenaanbodinternationaal.nl/
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ONZE WERKPLAATS IN HET VRIJWILLIGERSHUIS. 

 
 
 

 

  

 

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 innemen en opknappen van gereedschap en het verzendklaar 
maken hiervan, hartelijk bedanken voor hun inzet en enthousiasme. 
Al onze vrijwilligers (incl. de bestuursleden) voeren hun activiteiten zonder enige 
vorm van vergoeding uit. 
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De vrijwilligers die in 2019 veel van hun vrije tijd in onze Stichting gestopt hebben 
zijn: 
 
 Medewerkers Werkplaats: 

 
Vrijwilliger sinds: 

 Ton Esman 
Gerrit Hamers 
Jos Haenen 
Jan Horvers 
Jan Immerzeel 
Piet Ligtvoet 
Roel Mulder 
Erwin Obbens 
Peter Schoondermark 
Pieter van Veen 
Jos Verschure 
Ad Vissere 
Jan de Wit 
Martin Werther 

2014 
2016 
2019 
2009 
2011 
2014 
2005 
2011 
2018 
2009 
2014 
2009 
2017 
2019 

 

 

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: 013-7858698 
avissere1946@kpnmail.nl 
 

Chef Werkplaats: 
 
 
 
 

Gerrit Hamers 
Vanaf 1-12-2019 
Pieter van Veen 
Tot 1-12-2019 

Tel.06 12323314 

Algemeen: Pieter van Veen 
 

Tel. 06 31234182 

 
 
 

mailto:jfjw.geerts@home.nl
mailto:pvdhert@hetnet.nl
mailto:avissere1946@kpnmail.nl
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Taken van de bestuursleden: 
 
Bestuur totaal Het bestuur is voorwaarden scheppend m.b.t. het kunnen 

laten realiseren van de operationele zaken en is 
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 Naast zijn secretariële activiteiten en algemeen 
contactpersoon van de Stichting, ondersteunt hij de chef 
werkplaats bij het inschrijven op en afhandeling van 
projecten van Gered Gereedschap Diensten Centrum. 
 

Penningmeester Behalve het financiële beheer van de Stichting beheert de 
penningmeester ook onze website.  
Als ondersteuning van de chef Werkplaats draagt hij zorg 
voor het ophalen van gereedschap.  
 

Bestuurslid 
Algemene zaken 
 
Voorzitter 

Algemene (operationele) ondersteuning Chef werkplaats. 
Contactpersoon Vraag & Aanbod Internationaal 
 
De Voorzitter geeft leiding aan het dagelijks bestuur 
alsmede aan de periodieke algemene bestuur 
bijeenkomsten. Daarnaast draagt hij zorg voor de 
communicatie. 

 

 

GEREEDSCHAP INZAMELEN.  

 
In 2019 hebben we, evenals in de voorgaande jaren, van de volgende inzamelpunten 
gebruik kunnen maken: 
 

• PRAXIS Tilburg (Reeshof / Zuid / Kanaal) , Breda, Oosterhout, Rijen (vanaf 
medio 2019), Raamsdonkveer en Oisterwijk. 

• Bagijn Tools in Breda. 

• Holtgrefe in Waalwijk. 

• A.K. Kaatsheuvel 

• Milieustraat Kaatsheuvel 

• Het Vrijwilligershuis, Kaatsheuvel 
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De inzamelpunten werden regelmatig geleegd door Piet van der Hert, Ad Vissere en 
Pieter van Veen met hun eigen auto en op eigen kosten. 
 
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 en Vraag & Aanbod 
Internationaal. 
Voor gereedschap dat niet gevraagd werd voor projecten van Gered Gereedschap of 
projecten van Vraag & Aanbod 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. 
 

Dankzij onze huisvesting in het Vrijwilligershuis kunnen wij behoorlijk wat 

gereedschap “in voorraad” houden. Vaak is dit aangeboden en door ons opgeknapt 

gereedschap waar niet direct een bestemming voor is, maar waarvan wij zekere 

weten dat dit binnen redelijke termijn zal worden gevraagd. 

De met name scholingsprojecten uit de ontwikkelingslanden vragen meer dan wij 

kunnen leveren met name borstboormachines, handslijpmachines en 

bankschroeven. Kortom het “jaren vijftig gereedschap” gezien vanuit onze 

samenleving. 
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SAMENWERKEN MET ANDERE INSTELLINGEN EN 

STICHTINGEN EN WERK VOOR DERDEN. 

 
 

 
 
 
 
Vanaf 1 februari 2019 hebben wij als Werkplaats een samenwerkingsovereenkomst 
met Vraag & Aanbod Internationaal. (VAI). 
 

Nadat we al vanaf 2016 regelmatig gereedschap en kennis hadden uitgewisseld met 
VAI en we vanaf september 2018 op proef zijn gaan deelnemen aan enkele 
projecten van VAI hebben we begin 2019 besloten om behalve aan projecten 
geselecteerd door Dienstencentrum Gered Gereedschap ook te gaan deelnemen 
aan door VAI geselecteerde projecten. 
 
Evenals Stichting Gered Gereedschap zamelt ook 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, Tanzania en Kameroen.   
Zie ook www.vraagenaanbodinternationaal.nl 
 
 

 

 

Basisscholen. 
 
In november 2018 kregen wij wederom van ouders van een basisschool uit de 
gemeente Loon op Zand de vraag of wij als Gered Gereedschap iets konden 
betekenen voor de “technieklessen” op de basisschool. 
Wij hadden op dat moment een tamelijk intensief gebruikte kinderwerkbank gekregen 
die we tussen het opknappen van gereedschap door weer toonbaar aan het maken 
waren. Dit werkbankje hebben wij beschikbaar gesteld aan de basisschool De Vaert.  
 
 
  

http://www.vraagenaanbodinternationaal.nl/
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Zie hieronder het citaat uit de “schoolkrant” van Basisschool De Vaert. 
 
 
 

  

 
 
 
“Gered gereedschap   
  
Onlangs werden wij benaderd door Jan Geerts, opa van Sanne en Tessa Roozen. 
Hij is werkzaam bij de stichting 'Gered gereedschap'. Deze stichting knapt oud 
gereedschap op om dit vervolgens aan goede doelen te schenken, bijvoorbeeld aan 
arme landen in Afrika. Ook vroegen zij of ze ons konden helpen. Voor de 
technieklessen is gereedschap altijd fijn! Voor de onderbouw hebben zij een 
werkbankje opgeknapt! Hier kunnen de kinderen zich heerlijk uitleven met hout, 
hamer en spijkers. Wij zijn erg blij met het werkbankje en willen hierbij Stichting 
'Gered gereedschap' nogmaals bedanken!” 
 
 
Opmerking: 
In het kader van de privacywetgeving hebben wij de foto’s met de kinderen werkzaam aan de werkbank niet overgenomen.  

 
 
Klussen en Diensten Centrale (KDC) 
 
 

 
 
De Klussen en Diensten Centrale Loon op Zand (KDC) bestaat o.a. uit een 

Klussendienst, een Spullenbank, twee Repair Cafés en een Fietsenbank.  

De KDC is een vrijwilligersorganisatie die meedoen mogelijk maakt. 

https://www.kdc-loz.nl/index.php/107/missie
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Dankzij het feit dat Gered Gereedschap en KDC en vanaf begin 2019 ook de 

Voedselbank gehuisvest zijn in één pand “Het Vrijwilligershuis:” 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. 

Daarnaast participeren wij in het bestuurlijk overleg Vrijwilligershuis waarin vooral 

afstemming met gemeentelijke instanties plaatsvindt. 

Bovendien is na een jaar van “werken onder één dak” ook gebleken dat we dankzij 

één gezamenlijke missie, “mensen helpen”, elkaar op andere gebieden steeds 

beter kunnen vinden en begrijpen. 

De kwartaal-vrijwilligersbijeenkomsten en de eindejaar bijeenkomst op 

Vrijwilligershuis-niveau waren hier een zeer goed voorbeeld van. 

 

 

  

          “Tangen op reis” 

                                      
Brabant Water gaf medio 2019 30 afgeschreven snijtangen aan onze werkplaats, 

waar wij ze hebben gereviseerd. 
De vrijwilliger die de tangen ophaalde in Breda had toevallig contact gehad met een 
Nederlandse stichting die waterprojecten doet in Guatemala en daar heel erg 
enthousiast over is. 
Dit contact met Stichting Ayuda Maya zorgde ervoor dat de 30 tangen via Overijssel 
in januari 2020 werden meegenomen naar Guatemala en werden afgeleverd aan de 
werkers daar, die er erg blij mee waren en de tangen goed kunnen gebruiken voor 
hun waterprojecten. 
Het bovenstaande is een mooi staaltje van maatschappelijk ondernemen, zinvol 
vrijwilligerswerk, hergebruik van materialen en hulp aan arme mensen in de Derde 
Wereld. 
Kijk eens op de website van www.stichtingAyudaMaya.nl. 
 

 

 

 

 

 

http://www.stichtingayudamaya.nl/
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30 JARIG JUBILEUM 

 
Op 23 november 2019 bestond Gered Gereedschap Loon op Zand officieel 30 jaar. 
Dit was een reden voor het bestuur en de overige vrijwilligers voor een feestelijk 
samenzijn in het Vrijwilligershuis. 
Ook de partners van de vrijwilligers waren uitgenodigd, zodat zij de werkplaats 
konden bewonderen waar hun mannen iedere week hun vrije tijd nuttig besteden.  
 
Tijdens de bijeenkomst werd door Piet van der Hert, onze vrijwilliger met de meeste 
“dienstjaren” (ruim 20 jaar) terug gekeken naar de geschiedenis van Gered 
Gereedschap Loon op Zand. 
 
Onze legendarische oprichtster Mien Balvers trok gedurende de eerste 20 jaar de 
kar, realiseerde heel veel grote projecten en stond bovendien veel in de publiciteit. 
Haar bekendheid in de regio was groot en daarvan plukken wij nu nog steeds de 
vruchten. 
In 2010 moest Mien om gezondheidsredenen stoppen en dreigde de werkplaats te 
gaan sluiten. Gelukkig heeft er toen een doorstart plaats gevonden, waardoor haar 
levenswerk door kon gaan.  
Harrie Balvers, broer van Mien, was in die tijd penningmeester. Hij droeg zijn taak in 
2010 over aan een nieuw bestuur en gaf bovendien voor 3 jaar “kostendekking” mee.  
 
Mede door de naamsbekendheid van Mien Balvers blijft de aanvoer van 
gereedschap nog steeds gestaag doorgaan. 
De dekking van onze huisvestingskosten en de hierdoor noodzakelijke 
fondsenwerving is en blijft ons grootste probleem. Vooral dankzij de gastvrijheid die 
wij mogen genieten in het Vrijwilligershuis zijn onze financiën voorlopig beheersbaar. 
 
Natuurlijk blijft Gered Gereedschap altijd afhankelijk van vrijwilligers. 
Op dit moment hebben wij gelukkig een enthousiaste groep mensen die met plezier 
bezig zijn. 
 
Onder het genot van een hapje en drankje vierden wij met deze vrijwilligers en hun 
partners ons 30-jarig bestaan. 
 

  



13 

 

OVERZICHT PROJECTEN  WAAR WIJ 

IN 2019 AAN HEBBEN BIJGEDRAGEN  

Productie 2019 Werkplaats Loon op Zand t.b.v. Projecten Gered 
Gereedschap 
Evenals in voorgaande jaren hebben wij vanuit onze werkplaats op grote schaal 
bijgedragen aan de projecten die door Gered Gereedschap Diensten Centrum 
geselecteerd waren. 
 
Schoenmakersgereedschap  140 stuks  250 kg   
Metselgereedschap      295 stuks  171  kg 
Timmermansgereedschap   815 stuks  657 kg 
Automonteur gereedschap           1475 stuks  595  kg 
Elektromonteur gereedschap  460 stuks  137 kg 
Loodgieter gereedschap   330 stuks  180 kg 
Metaalbewerker gereedschap  450 stuks  275 kg 
Metaalbewerker 5x1 pers. kist  140 stuks  105 kg. 
     ----------------------------------------- 
  Totaal           4.105 stuks          2.370  kg.   
 
In totaal zijn er door ons 11 schoolprojecten klaargemaakt voor scholen in Uganda, 
Kameroen, Malawi en Tanzania 
Zie voor een uitgebreide toelichting van de projecten: www.geredgereedschap.nl; 

Productie 2019 Werkplaats Loon op Zand t.b.v. Projecten Vraag & 
Aanbod Internationaal 
Vanaf 1 februari 2019 hebben wij vanuit onze werkplaats voor VAI de volgende 
bijdrage geleverd. 
 
Bestemming Tanzania en 
Uganda. 

  Bestemming Kameroen 

 
 

gereedschapskist timmerman   
gereedschapskist elektromonteur  
gereedschapskist loodgieter 
gereedschapskist bankwerker  
gereedschapskist automonteur  
zwiktangen  
schoenmakershamer   

7 
2 
2 
4 
3 
15 
3 

 gereedschapskist timmerman  
gereedschapskist elektromonteur  
gereedschapskist loodgieter 
gereedschapskist bankwerker 
gereedschapskist automonteur 
gereedschapskist metselaar 

2  
2  
1  
2  
2  
2  

 

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

Daarnaast hebben we op verzoek van de Gemeente Loon op Zand één kist 

gereedschap opgeknapt en aangeboden aan een statushouders gezin in Loon op 

Zand. 

http://www.geredgereedschap.nl/
http://www.vraagenaanbodinternationaal.nl/
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FINANCIEËL VERSLAG 2019 

 

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 2019: 

 
INKOMSTEN 
 

 UITGAVEN 
 

Teruggave BTW 
 

430  Bijdrage Vrijwilligershuis** 2.000 

Rabo Clubactie 
 

303  Website/Verzekering 150 

Donaties/giften* 

 
3.710  Kosten Werkplaats 410 

Bijdrage VAI 
 

2.532  Representatiekosten 108 

Opbrengsten restanten 
 

537  Vervoer 86 

 
 

  Vrijwilligers/kantine/etc. 588 

   Jubileumkosten 635 
     
TOTAAL Inkomsten 7.512  Totaal Uitgaven 3.977 

 
*   Extra giften ontvangen t.b.v. jubileum 30 jarig bestaan 
** Vanaf 1 januari 2018 krijgen wij gastvrijheid van de KDC in Het Vrijwilligershuis, waarvoor wij een bijdrage geven in hun  
    kosten. 

 
 
POSITIEF resultaat 2019    : € 3.535      
  
 

 
Toelichting: 
 
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/

