
Jaarverslag Stichting echtWaar 2016



Januari
De opening op 16 januari is een groot succes. Er zijn ongeveer 250 bezoekers. 
Saxofoonorkest ‘Cabrales’ en kwartet ‘Ut Wuivend Riet’ zorgen voor mooie muziek. 
Burgemeester van Zanen neemt uitvoerig de tijd om met alle medewerkers te praten en de 
door hen gemaakte producten te bekijken. 
Voordat hij het confetti-startschot lost krijgt hij de zelfgemaakte echtWaar-ambtsketen van 
Anne.

Op dezelfde dag reikt GroenLinks de MarryMoss prijs uit. Dit keer is dat onze ‘Dom volgens 
echtWaar’. Mooie start van het nieuwe jaar!

Dit is het jaarverslag 2016 van Stichting echtWaar.

Het verslag bestaat uit 12 maanden belevenissen en een financieel jaaroverzicht.
Onze wens in 2015 was dat we in 2016 gaan groeien. Deze wens is uitgekomen zoals te lezen is 
in ons verslag. De samenstelling van onze organisatie is dit jaar gewijzigd. 
Ditske heeft zich om persoonlijke redenen als directielid teruggetrokken.

Loes van der Heijden en Irma Heijnsdijk.



In ‘Leven Magazine’ nummer 10 staat een klein artikel over onze werkplaats. Deze glossy kun je 
o.a. vinden in hotels, bibliotheken en in de boekenwinkel. 

We hebben mooie opdrachten. 
Voor...
...het personeel van Winkel&Zo in Everdingen maken we 20 schorten van gerecyclede spijker-
broeken. 

...Kinderdagverblijf ‘Hummeltje’ maken we van spijkerstof 20 tuinbroeken waarmee de kleintjes 
buiten kunnen spelen.

...de nieuwe vergaderkamer van de burgemeester leveren alle Utrechtse wijken 2 stoelen.
Wijkservicecentrum Noord-West vraagt ons de stoelen te leveren. Het stof-ontwerp bestaat uit 
tekeningen van bekende gebouwen en beelden uit de buurt NoordWest. De tekeningen zijn 
gemaakt door onze medewerkers.

Februari
Deze maand krijgen we twee nieuwe medewerkers: Trees en Judith. Welkom!



Maart
Ook in maart krijgen we 2 nieuwe medewerkers: Abdel en Jos. Welkom!

Deze maand is onze eerste verkoopmiddag. We zijn op de informatiemarkt van de speciaal 
onderwijs-school StipVSO.



April
De mannen van Fietsen4Fietsen hebben voor ons een tandem bij elkaar gefietst. 
Daar zijn we heel erg blij mee! 

Tijdens de koningsnacht verkopen we onze gezeefdrukte rugzakken met een tekening van 
Maxima en Alexander gemaakt door Anne.
De bekers met Dom volgens Jan worden steeds meer gekocht, niet alleen op markten maar 
ook bij HipRaven, Zizo en onze werkplaats.
Op 30 april staan we met een kraam op het congres van de PvdA 70 jaar in het Vorstelijk Com-
plex te Utrecht. We bedrukken 150 bekers met het PvdA logo.

Mei
We werken hard aan verschillende opdrachten. 13 mei is de presentatie van de stoelen voor de 
burgemeester op het stadhuis. Jan en Anne gaan mee. 

Voor een verjaardagsfeest maken wij 90 bekers met tekstreliëf. Dankzij de giften op het feest 
kunnen we twee nieuwe naaimachines kopen. Er worden veel bordjes geprikt voor Zodiezijn; 
een opdracht die het hele jaar door loopt. Hetzelfde geldt voor huisjesschalen voor Kunst, 
Lunch en Kado van Abrona. We blijven onze eigen voorraad aanvullen: Tassen van geweven 
plastic tasjes en van gerecyclede spijkerstof, bekers en kannen. We hebben twee nieuwe maten 
bekers in onze collectie.



Juli
Dankzij de eerste match op de beursvloer van de Vrijwilligerscentrale Utrecht bij Movares krij-
gen we bezoek van de wethouder van Zorg en Welzijn, Kees Diepeveen. Hij giet samen met 
Michiel ‘de Dom volgens echtWaar’. 
Van Emmaus Overvecht ontvangen we dozen vol spijkerbroeken om nieuwe tassen van te ma-
ken

Juni
We hebben twee nieuwe verkooppunten: Almirah staat op markten met onze textielproducten. 
Onze keramiekproducten worden verkocht bij Amelis’ Hof te Utrecht.
Inmiddels hebben we al meerdere strippenkaart-gebruikers. Suuz, die zich het eerst bij ons aan-
sloot, maakt prachtige tekeningen die ze op zelf gegoten borden zet. 

Er komt weer een nieuwe medewerker: Els. Ook pup Blondi sluit zich bij ons aan.
Er is een nieuw product op de textielafdeling: De bannertas, gemaakt van gekregen 
reclame-banners uit België.

Voor een kunstproject van Eline Janssens gieten wij hondjes. De tentoonstelling is in januari 
2017 in het Scheepvaartmuseum in Sneek. Een aantal kunstenaars werken aan dit project mee. 
Met een strippenkaart werken ze bij ons in de werkplaats.



Augustus
In de winkel Zizo aan de Oudegracht staat een nieuwe voorraad dommen en kannen van ons, 
zo ook bij HipRaven op de Amsterdamsestraatweg. 

Er wordt hard gewerkt aan kerstpakketten voor de VanDriegroup (in samenwerking met Abrona) 
en Prago. Op 20 augustus staan we op het Utrecht Made festival bij het Vorstelijk Complex in 
Zuilen, samen met andere makers van Utrechtse producten. De aanloop bij de kraam is groot en 
we verkopen bekers met Dommen, tassen en schorten. 

September
Wij geven een workshop glazuren ten behoeve van het hondjesproject van Eline Janssens.

Vrijdag 23 september organiseert GEZ (Geintegreerde Eerstelijns Zorg) een netwerk-feest in 
onze werkplaats. Er komen 150 zorgmedewerkers uit de wijk Noord-West. 

Zaterdag 24 september staan we met een kraam in Overvecht vanwege de 60e verjaardag van 
Emmaus. 

Medewerker Abdel verlaat ons helaas weer.
Via StipVSO, school voor speciaal onderwijs, start onze eerste stagiaire. Welkom Saheste!

Secretaris Ellen Vissers 
verlaat ons. 
In haar plaats 
verwelkomen wij 
Annemarijn Schoon.



November
Voor het kerstpakket van Prago, basiseducatie voor volwassenen, maken we 85 bannertassen.
Via de SIF starten we voor Lokalis (ambulante basishulp voor jeugd en gezinnen) met het maken 
van 320 bannertassen. Deze attentie wordt uitgereikt in januari 2017 vanwege het tweejarig 
bestaan.

December
Voor de Starclass Shorttrack Competition 2016 maken we de prijs.  Alle prijswinnaars en jury-
leden krijgen ‘de Dom volgens echtWaar’ met het Starclass logo.

Zaterdag 10 december staan we op de kerstmarkt in Park Oog in Al te Utrecht. 

De medewerkers van Wijkservicecentrum Noord-Oost drinken nu koffie uit onze bekers met 
‘de Dom volgens Jan’.  Ze bestellen 40 bekers en 4 kannen via HipRaven. 

Op 8 oktober staan we met een kraam op de Check-In-Check-Uit markt van het U-OV. Dit levert 
ons nieuwe verkooppunten op: VVV Utrecht zal vanaf januari 2017 onze keramiekproducten ver-
kopen. Met twee andere winkels moeten nog concrete afspraken gemaakt worden. 

Oktober
Deze maand schrijven we ons in bij de Social Impact Factory. SIF brengt (sociaal) ondernemers, 
overheden, organisaties en initiatieven samen met als missie sociaal ondernemen te normalise-
ren. Bedrijven kunnen hun social return op een makkelijke manier invullen. 
(www.socialimpactfactory.com) Onze producten staan op de website. 



Dames 3 van Volleybal Vereniging Utrecht sponsoren wij met t-shirts met ons logo. 

Behalve bekers en kannen met ‘de Dom volgens Jan’ maken we nu ook bekers en kannen met 
‘de Dom volgens Anne’ en ‘de Dom volgens Hosnia’.



Evaluatie
Hoogtepunt van het jaar is de opening door burgemeester Van Zanen. Met 250 gasten een 
mooie dag!

In 2016 zijn we weer gegroeid: 13 mensen in totaal, waarvan een stagiaire van StipVSO, school 
voor speciaal onderwijs. Er zijn ook drie mensen kort bij ons geweest. Na de proefperiode zijn 
ze niet gebleven.

echtWaar heeft er veel Vrienden bij gekregen, zowel structurele als eenmalige bijdragen. Met 
deze giften kopen we twee nieuwe naaimachines en we krijgen een driewieltandem voor me-
dewerkersvervoer. Wat over blijft gaat naar 2017. Op de verlanglijst staat een andere keramiek 
oven.

Dit jaar was een jaar met mooie, wat grotere en kleinere, opdrachten. Bedrijven weten ons 
steeds beter te vinden, maar ook particulieren.

Op 16 december is er een kerstdiner op de werkplaats voor onze medewerkers en ons bestuur.
We laten een buffet bezorgen door de ColourKitchen. Medewerker Gerard met gitaar verzorgt 
de muzikale omlijsting. Voor alle medewerkers en ons bestuur is er een kerstpakket: 
Een zelfgemaakte echtWaar-tas met cadeautjes.



BALANS

ACTIVA 2015 2016 PASSIVA 2015 2016
Inventaris	Werkplaats 7.771 										7.615	Eigen	Vermogen	per	1/1/'16 18.000 								27.387	
Inventaris	Keramiek 6.757 										5.191	Resultaat	lopend	jaar 9.387 								14.883	
Inventaris	Textiel 821 													627	Eigen	Vermogen	per	31/12/'16 27.387 								42.271	
Voorraad	grondstoffen	Keramiek 2.650 										1.652	Vrienden	van	echtWaar 0 										3.699	
Voorraad	grondstoffen	Textiel 661 													448	Te	betalen	BTW 353 													778	
Voorraad	Verpakking 0 													396	Crediteuren 33.807 										2.216	
Voorraad	produkten	Keramiek 0 										1.894	
Voorraad	produkten	Textiel 0 													708	
Waarborgsom 4.000 										4.000	
Debiteuren 9.118 								12.019	
Spaarrekening 0 										8.605	
Bankrekening 29.752 										5.633	
Contanten 17 													175	
Totaal 61.547 						48.964	Totaal 61.547 						48.964	

RESULTATENREKENING

KOSTEN 2015 2016 BATEN 2015 2016
Arbeidskosten 42.500 71.655								 Inkomsten	WMO	gelden 58.147 						102.007	
Verzekeringen 972 1.543										 Inkomsten	uit	verkoop 11.552 								20.882	

Huur 5.744 14.460								
Inkomsten	cursussen	en	
workshops 114 1.111										

Onderhoud	inventaris 327 1.227										 Overige	inkomsten 7.918 										6.859	
Administratiekosten 158 -														
Diversen 1.842 3.794										
Elektriciteit,	water 2.487 6.426										
Kantoorkosten 519 436													
Telefoonkosten 700 641													
Vakliteratuur 20 -														
Verkoopkosten 1.982 890													
Bankkosten	en	kosten	postbank	
rekening 549 513													
Afschrijvingen 2.187 3.684										
Catering 3.263 2.601										
Bijscholing 0 764													
Grondstoffen	Keramiek 4.637 6.302										
Grondstoffen	Textiel 395 1.038										
Grondstoffen	cursussen	en	
workshops 63 pm
	Resultaat	 9.387 14.883								
Totaal 77.731 				130.859	Totaal 77.731 				130.859	

BALANS	EN	RESULTATENREKENING	PER	31	DECEMBER	2016



Bestuur van echtWaar
Pauline Geldhof - voorzitter vanaf 01-09-2014
Mans Schram - penningmeester vanaf 01-09-2014
Annemarijnn Schoon - secretaris vanaf 15-07-2016

Directie van echtWaar
Loes van der Heijden en Irma Heijnsdijk

Activiteitenbegeleiders van echtWaar
Ditske de With en Ruth van Bennekom


