
Jaarverslag Stichting echtWaar 2015



Januari
5 januari 2015 starten we op de Amsterdamsestraatweg 404 de werkplaats keramiek en textiel 
met 5 cliënten. 
We hebben onze eerste opdracht afgeleverd. 100 mokken voor Werk & Mantelzorg. 
Voor de winkel KLC van Abrona hebben we al verschillende schalen gemaakt. 

Er komen regelmatig mensen uit de buurt binnenlopen.

Dit is het jaarverslag 2015 van Stichting echtWaar.

Het verslag bestaat uit 12 maanden belevenissen, een staatje van de bezoekersaantallen en een 
financieel jaaroverzicht.
Met behulp van een financiële bijdrage uit het Krachtwijkenbudget (Wijk NoordWest) zijn we 
gestart op 5 januari 2015.
Het was een dynamisch jaar waarin veel is gebeurd. We zijn blij dat 2015 zo goed verlopen is en 
hopen in 2016 nog meer te gaan groeien. 

Loes van der Heijden, Ditske de With en Irma Heijnsdijk.



Februari
Ondiep TV is bij ons geweest om te filmen. Het filmpje is te zien op onze website. 
Vanaf februari worden we op dinsdagen ondersteund door vrijwilliger Ruth. 
We krijgen veel aanloop van buurtbewoners voor een kopje koffie en een praatje.

Er start een nieuwe cliënt op de werkplaats.

De verhuurder van onze locatie heeft ons laten weten dat er enkele aanpassingen aan het pand 
nodig zijn, daarom verhuizen we eind februari voor een maand naar de Amsterdamsestraatweg 
271.

We sluiten ons aan bij de werkgroep Viaduct Amsterdamsestraatweg en leveren een idee aan 
voor het opknappen van de tunnel.



April
Begin april organiseren we een bijeenkomst voor mensen die informatie willen over het opstar-
ten van een sociale onderneming zoals echtWaar.

Voor het wijkservicecentrum NoordWest maken we 3 bekers met een mooie decoratie van de 
watertoren Amsterdamsestraatweg getekend door Jan. 

Maart
Door de ligging van onze nieuwe (tijdelijke) locatie krijgen we erg veel aanloop uit de buurt.

Dankzij onze collega’s van Puur hebben we een leuke opdracht voor Philadelphia gekregen. We 
maken bloempotten voor ze.

We verspreiden folders in de wijk, geschonken door Movares Foundation, met informatie over 
onze werkplaats en producten.

21 maart staat er in de zaterdag-bijlage van de Telegraaf een artikel over onze werkplaats. 



Mei
Na een jaar voorbereiding zijn wij heel blij met: ‘de Domtoren volgens echtWaar’ gemaakt van 
porselein met tekeningen van Anne en Jan.

We werken hard aan nieuwe producten voor de etalage en ons nieuwe verkooppunt in 
De Bilt: Yohh.
We staan met een kraam op het Wijkfeest Wittevrouwen. 

Er komen meerdere potentiële cliënten kijken of echtWaar iets voor hen is.

Juni
3 juni: Ladies night, Wolff City Voorstraat
6 juni: Emmaus Overvecht, Gloriantdreef
7 juni: Zelfgemaakte markt, Domplein

We hebben samen heel hard gewerkt om een flinke voorraad te maken voor alle markten waar 
we staan en voor de Grand Depart. 

Emmaus Overvecht aan de Gloriantdreef doneert de helft van hun weekendopbrengst aan ons.

Ons cursusaanbod breidt zich uit: voor Upas-houders krijgen 20% korting. 
We verkopen onze eerste strippenkaart aan een buurtbewoner. Voor € 50 euro kunnen gevor-
derden 5 dagdelen zelfstandig aan hun werkstuk werken gebruikmakend van ons gereedschap 
en advies.

We hebben nog meer verkooppunten:  Snel Tweewielers (Amsterdamsestraatweg 414) heeft 
onze Dommen in hun etalage gezet. Zizo op de Oudegracht 281-283 heeft ook Dommen van 
ons in de winkel staan.



Juli
‘de Dom volgens echtWaar’ wordt steeds beroemder! Hij staat in het weekend van de Tourstart 
op tafel bij TV Utrecht en bij het programma Tour du Jour van RTL7. 
In het AD staat hij ook heel mooi op een grote foto. 
Tijdens de tourstart op zaterdag en zondag verkopen we onze spullen op verschillende plekken 
in Utrecht.
Zondag 12 juli staan we samen met veel makers van Utrechtse producten bij Made in 030 bij 
Vorstelijk Complex in Zuilen.

Er sluiten zich twee nieuwe cliënten bij ons aan.

Augustus
Deze maand staat onze Domtoren tentoongesteld in het stadhuis van Utrecht. Met de regiotaxi 
gaan we met onze cliënten de tentoonstelling bezoeken.

Voor de Van Drie Group maken we 1000 koffiemokken met afbeelding voor in hun kerstpakket.



September
echtWaar gaat naar een nieuwe locatie: de 2e Daalsedijk. Onze collega’s van Puur en de Bikkels 
helpen ons verhuizen.
We zijn deze maand druk met schoonmaken, verven en inrichten.

Oktober
Helaas wordt er ingebroken op onze nieuwe locatie. Er is flink wat schade en de computer is 
gestolen. Na het installeren van een alarmsysteem voelen we ons weer wat veiliger. 

We maken schorten en vlaggen voor Pannenkoekenrestaurant ‘de Oude Muntkelder’, mokken 
voor Mohuka en mokken voor IJsclub Siberia en servies in opdracht.

Er sluit zich weer een nieuwe cliënt bij ons aan. Hij is huisschilder geweest en zet al onze deuren 
en ramen in de verf.

Een oudere dame uit de buurt sluit zich bij ons aan als vrijwilliger voor een ochtend in de week.

Onze buren komen op de koffie om kennis te maken en onze mooie nieuwe ruimte te bekijken.



November
We organiseren we weer een informatiemiddag voor geïnteresseerden. Ze willen starten met 
een dagbesteding in combinatie met producten maken en zijn geïnspireerd door onze aanpak. 

Voor Prago taleninstituut zijn kerstpakketten (beker met theetipje en zakje thee) gemaakt en 
opgehaald.

Een van onze cliënten, Anne,  heeft een engel getekend die in goud wordt afgebeeld op het 
kerst-servies.

December
Buurtteam Ondiep/Pijlsweerd komt met buurtbewoners op bezoek voor kennismaking en een 
kopje koffie. Als activiteit prikken ze bordjes van klei. 

Een student journalistiek komt een cliënt interviewen voor CampusTalk RTV Utrecht. Het wordt 
in februari 2016 uitgezonden.

We verkopen onze kerstspullen op de kerstmarkt op landgoed Oostbroek. Het eerste echtWaar 
kerstdiner is een groot succes. Alle cliënten nemen 2 gasten mee. Het eten wordt verzorgd 
door The Colour Kitchen. Dit alles dankzij een gulle gift.



Evaluatie
Cursussen en workshops zijn nog niet gestart wegens gebrek aan aanmeldingen, maar voor de 
strippenkaart is veel belangstelling. Ook vinden steeds meer mensen onze werkplaats voor het 
afbakken van hun keramische producten of voor een kopje koffie. 
De cliëntengroep is bijna verdubbeld. 
Zoals in onderstaand overzicht te zien is, zijn er dit jaar 335 mensen bij ons op bezoek geweest, 
waarvan veel uit de buurt. 



Bijlage: 1 
	

	
	
Totaal:	335	bezoekers	
	
Toelichting: 
De bezoekers kwamen: 

- koffie drinken 
- informatie over cursussussen/workshop/strippenkaart halen 
- informatie vragen over onze werkzaamheden en producten 
- materialen brengen (spijkerbroeken/dekens) 
- een opdracht plaatsen 
- informatie halen over het opstarten van een Sociale onderneming als 

echtWaar 
- de strippenkaart benutten 
- keramiek brengen om mee te bakken in de oven 
- kennismaken, bijvoorbeeld buurtteams 

 
Maart 2015:  
Tijdelijk gehuisvest op Amsterdamsestraatweg 271. Meer aanloop. We waren 
beter zichtbaar! 
 
Augustus 2015: 
Veel koffie drinkers.  
 
September 2015: 
Voorbereiding verhuizing naar 2e Daalsedijk 8, gebouw W 
 
December 2015: 
Het eerste echtWaar kerstdiner met alle clienten en hun begeleiders, 
vrijwilligers, bestuur met partner en directie met partner 
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BALANS	EN	RESULTATENREKENING	PER	31	DECEMBER	2015

BALANS
ACTIVA PASSIVA
Contanten 																				17	Crediteuren 												33.807	
Bankrekening 												29.752	Automatisch	berekende	BTW 																		353	
Debiteuren 														9.118	Subsidie 										18.000	
Tussenrekening	vervoer 																					-			Winst	of	verlies	lopend	jaar 														9.387	
Verhaalbare	BTW	(vorige)
Waarborgsom 												4.000	
Inventaris	Werkplaats 														7.771	
Inventaris	Keramiek 														6.757	
Inventaris	Textiel 																		821	
Voorraad	grondstoffen	Keramiek 														2.650	
Voorraad	grondstoffen	Textiel 																		661	
Voorraad	grondstoffen	Cursussen 																					-			
Totale	ACTIVA 								61.548	 								61.548	

RESULTATENREKENING	
KOSTEN BATEN
Salarissen 												42.500	Inkomsten	WMO	gelden 												58.147	
Verzekeringen 																		972	Inkomsten	uit	verkoop 												11.552	
Huur 														5.744	 Inkomsten	cursussen 114															
Onderhoud	inventaris 																		327	Inkomsten	workshops 		-			
Administratiekosten 																		158	Overige	inkomsten 														7.918	
Diversen 														1.842	
Elektriciteit,	water 														2.487	
Kantoorkosten 																		519	
Telefoonkosten 																		700	
Vakliteratuur 																				20	
Verkoopkosten 														1.982	
Bankkosten	en	kosten	postbank	
rekening

																		549	

Afschrijvingen 														2.187	
Catering 														3.263	
Bijscholing 																					-			
Grondstoffen	Keramiek 														4.637	
Grondstoffen	Textiel 																		395	
Grondstoffen	cursussen	en	
workshops

																				63	

Resultaat 9.387												
Totale	KOSTEN 								77.731	 								77.731	



Bestuur van echtWaar
Pauline Geldhof - voorzitter vanaf 01-09-2014
Mans Schram - penningmeester vanaf 01-09-2014
Ellen Vissers - secretaris vanaf 01-09-2014

Directie van echtWaar
Loes van der Heijden, Irma Heijnsdijk en Ditske de With

Activiteitenbegeleider van echtWaar
Ruth van Bennekom


