Jaarverslag Stichting echtWaar 2017

Dit is het jaarverslag 2017 van Stichting echtWaar.
Het verslag bestaat uit 12 maanden belevenissen en een financieel jaaroverzicht.
Ons team is dit jaar flink uitgebreid. We hebben inmiddels 1 werknemer, 3 vrijwilligers in de
werkplaats en 4 chauffeur-vrijwilligers op onze nieuwe bus. Daar zijn we blij mee!
Loes van der Heijden en Irma Heijnsdijk.

Januari

Detail tekening Jan

echtWaar bestaat 5 januari 2 jaar en dat wordt gevierd met taart. Vanaf januari staat ons servies
bij VVV Utrecht op het Domplein.
20 januari is de echtWaar nieuwjaarsborrel op de werkplaats. Het is gezellig druk. We blikken
terug op een mooi jaar waarin veel gebeurd is. We gaan vol vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet.

Februari

Voor Remember Gifts gieten wij hydranten. Ze worden gebruikt op scholen en voor workshops
om te decoreren. Overgewaaid uit Amerika, daar is dat een hit. We krijgen 1 dag per week een
nieuwe stagiaire vanuit Stip VSO: Gulcan Otur.
Utrecht Made komt bij ons op bezoek en schrijft een stukje.

Vanuit nieuwsbrief februari 2017

Van onze verslaggever: Jos Pfeifer
Sinds maart 2016 werk ik bij echtWaar. Ik vind het hier prettig. Ik heb minder last
van stemmen en dat is fijn. Ik ben verhuisd naar de Prinses Margrietstraat.
Daar heb ik een woonkamer en een douche en een slaapkamer. Ik ben er blij mee!

Van onze verslaggever: Judith Hoeve
Hallo allemaal,
Wat leuk dat jullie de nieuwsbrief lezen. De tijd gaat wel snel; sinds 1 februari
ben ik bij echtWaar. Alweer een jaar...echt waar ;-) Ik wil hier niet meer weg! Ik
heb niet eerder gewerkt op zo’n fijne plek...een plek waar ik mezelf mag zijn én
waar ik (naast ‘t werk) een luisterend oor gevonden heb. En natuurlijk ook
gezelligheid, warmte en lieve mensen.
Ik kan nog veel meer opschrijven. Ik kijk terug op een mooi en fijn jaar, waarin ik
veel geleerd heb en sterker geworden ben.

Maart

2 maart krijgen we als cadeau voor ons twee-jarig bestaan twee gratis yoga-lessen aangeboden
door Geertje Hof. Voor de meesten is dit een nieuwe ervaring. We genieten er erg van en
voelen ons daarna heel erg ontspannen.
echtWaar maakt dit jaar de Groene Vink iStandaarden voor het Nederlands Zorginstituut.
De Groene Vink wordt jaarlijks uitgereikt aan alle softwarebedrijven die voldoen aan de
iStandaarden voor cliënt-berichtenverkeer. De uitreiking is op 9 maart in onze werkplaats. Na
de uitreiking geeft Loes een engelen-workshop. Er worden engelen van het label
Mooidoormij gemaakt.
Onze vink is gemaakt van keramiek met een dessin van een vink, getekend door Anne.
De vink staat op een sokkel van Utrechts hout gemaakt door de Tafelboom.
De tekst hebben we laten graveren door Sofie van de Snijzaak.
Pim de Roos van ‘De Rooz’ heeft geadviseerd, geboord en gezaagd.

Vanuit nieuwsbrief maart 2017
Van onze verslaggever: Jan Verseveld
Ik ben Jan en ik werk al vanaf de start bij echtWaar. Weven met plastic tasjes
vind ik leuk; er worden tassen van gemaakt. Glazuren en tekenen doe ik ook graag.
Ik heb de Dom getekend die op de bekers en kannen staat. Ook doe ik graag de vaat.
De yoga-les vond ik heel erg leuk.

echtWaar komt in de adviescommissie werkgebied Wisselspoor als vertegenwoordiger van de
ondernemers die daar gevestigd zijn. In deze commissie zitten ook vertegenwoordigers van de
NS, gemeente en projectontwikkelaar Synchroon. Nieuwe (tijdelijke) initiatieven worden hier
beoordeeld.
Gijano Aweti is onze nieuwe stagiaire van Stip VSO. Hij komt 1 dag per week.
We staan weer op de open dag van Stip VSO om ons voor te stellen als stageplek.
We hebben een mooi nieuw product: een canvas tas met zeefdruk afbeelding van de ‘Utrecht
Dom Tower according to Anne’. De tassen worden verkocht bij het VVV.

April

We staan in de nieuwsbrief van SIF (Social Impact Factory) Daar zijn we heel blij mee!
27 april verkopen we de canvas tassen op de koningsdag vrijmarkt in Utrecht.

Vanuit nieuwsbrief april 2017
Van onze verslaggever: Gerard van der Steen
Beste mensen
Ik ben Gerard v/d Steen
Ik heb verleden jaar de deuren en kozijnen geschilderd bij echtWaar.
Ja werkeloosheid komt bij echtWaar niet voor. Ik heb het reuze naar mijn zin.
Ik maak af en toe een grapje en laat mensen erin lopen. Nou als je een
verstandelijke beperking hebt kom dan gerust eens langs bij echtWaar want Irma en Loes
zijn schatten van mensen. Nou dat was het dan.
Groetjes en dag dag van Gerard v/d Steen
Van onze verslaggever: Jolanda Eskens
Hier een berichtje van Jolanda Eskens. Ik ben sinds kort weer aan ’t werk i.v.m.
omstandigheden.
Ik ben heel blij dat ik weer op mijn goede plek ben. Dus ’t gaat stapje voor
stapje vooruit. Twee van onze cliënten zijn opgenomen, in ’t ziekenhuis.
Onze Wendy en Judith.
Ik wens hun heel veel sterkte en beterschap toegewenst. Veel liefs Jolanda Eskens.

Wendy ligt in het ziekenhuis voor een buikoperatie. Het is een pittige tijd voor haar.
Judith wordt opgenomen voor medicatie onderzoek. Ook voor haar even doorbijten. We
moeten ze even missen.

Mei

echtWaar is MAEX initiatief van de maand mei!
De MAEX maakt de maatschappelijke waarde van initiatieven transparant en laat zien wat deze
initiatieven toevoegen voor hun doelgroep en omgeving, wie dat mogelijk maken, en waar de
initiatieven behoefte aan hebben. Dit zorgt voor lokale zichtbaarheid, verbinding met relevante
partners en het helpt met het vinden van fondsen, materialen, vrijwilligers, etc.
Dinsdag 19 mei wordt de MAEX Utrecht gelanceerd.

Er staat een artikel over echtWaar in ‘de Nieuwe Praktijk’.
De Nieuwe Praktijk is hét platform voor zorgverleners en zorgprofessionals met aansprekende,
leerzame verhalen en interviews uit de nieuwe zorgpraktijk. Het platform verbindt vernieuwers
in de zorg en biedt nieuwe initiatieven een podium. De Nieuwe Praktijk is een initiatief van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Vanuit nieuwsbrief mei 2017

Van onze verslaggever: Anne van Doesburg

Ik ben Anne van Doesburg. Ik heb naar de hondjes gekeken in Sneek.
Sneek betekent slang in het Engels. We zijn met de bus gegaan. De buschauffeur
heet Gijs. De bus heet Gini, het is een meisje. Ik vond het heel leuk in de bus. Ik
heb de Waterpoort met twee torens gezien. Het museum was mooi.
Ik vond de lichtbruine hond met donkerbruine vlekken mooi. En het schip in de fles. Er
waren nepmensen met zwarte kleren. De vrouw had een mooie jurk aan en een mooie
hoofddoek. Er was een oorlogsschip van vroeger met 6 kanonnen.
Daarmee schieten ze op een ander schip.
Ik heb aan de telefoon geluisterd over een schip dat was gezonken want de koe was te
zwaar. Ik vond het museum heel leuk. We hebben gegeten in restaurant ‘ Aan de gracht ’.
Ik heb een heel grote hamburger gegeten. Ik vond het heerlijk.

Tot 4 juni is in het Fries scheepvaartmuseum te
Sneek de tentoonstelling ‘ik wou dat ik twee hondjes was’ van Eline Janssens. Hier zijn de hondjes te
zien die bij echtWaar zijn gegoten. We reizen met z’n
allen naar Sneek om de tentoonstelling te bekijken.
Het museum is fantastisch, de hondjes ook. Iedereen
loopt vol aandacht door het museum heen. Daarna
een lekkere lunch bij een eettentje om de hoek. Het
is een gezellige dag. Voor sommigen de eerste keer
naar een museum. Voor herhaling vatbaar!

We krijgen bezoek van vier ambtenaren van afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Werk&Inkomen van onze gemeente. We praten over hoe wij aan meer medewerkers
kunnen komen. WMO en W&I zullen in de toekomst meer samen gaan werken. echtWaar heeft
zich aangemeld voor het programma Opmaat (initiatief van gemeente en grote aanbieders
dagbesteding) met als doel opstap naar werk voor mensen die kunnen werken mits er
begeleiding is en aanpassingen op de werkplek (gefinancierd vanuit WMO en Participatiewet).
Samen met nog drie andere initiatieven uit Utrecht worden we uitgenodigd voor de ideënmarkt
2017. Raadsleden krijgen ideeën aangedragen om de initiatieven te steunen.
Vanaf 7 mei is de webshop van Utrecht4GlobalGoals online. Deze stichting zet zich in om
zoveel mogelijk Utrechters te laten weten wat de Global Goals zijn en hoe zij hun steentje
kunnen bijdragen. Dat Utrecht kijkt over zijn grenzen en internationale samenwerking helemaal
geen ver-van-je-bedshow hoeft te zijn. Deze praktische webshop laat dat dagelijks zien!

Juni

We staan 1 en 2 juni in de Social Impact Factory op een markt tijdens de Social Enterprise Days.
Daar ontmoeten we collega-sociaal ondernemers waarmee we in de toekomst samen gaan
werken.
Een start voor samenwerking maken we met Kromkommer, de Koekfabriek en nog andere
Utrechtse makers. We introduceren tijdens deze markt drie relatiepakketten in samenwerking
met deze collega’s. Onze nieuwe soepkommen vormen een mooi setje met Kromkommersoep.

Ons sponsorteam Dames 3 van VVUtrecht wordt kampioen! Ze sluiten het seizoen af met een
barbecue op de werkplaats.

echtWaar wordt een erkend leerbedrijf. Op stagemarkt.nl bieden we een stageplek aan voor
een redactiemedewerker en/of fotograaf MBO4.
Irma en Loes gaan op studiereis naar Wenen voor een workshop keramiek glazuren. We hebben
weer nieuwe technieken geleerd om toe te passen op de werkplaats.
De gemaakte werkstukken gaan we later uitdelen als prijs tijdens de echtWaar-bingo.

Juli

Voor het kerstpakket van de Social Impact Factory maken we 1000 engeltjes in samenwerking
met Zodiezijn. Eind december blijkt dat er geen pakket verkocht is. Gelukkig neemt Zodiezijn ze
allemaal over voor volgend jaar, dus we hebben niet voor niets gewerkt ;-)
ABN AMRO lease bestelt bij ons 100 bekers met 5 tekeningen gemaakt door Jan, Anne en
Judith. Leuke opdracht omdat de tekeningen van onze medewerkers gebruikt worden.
We maken kannen en bekers als prijs voor het 50+ Tennistoernooi bij ULTC Iduna.
Naast alle nieuwe opdrachten zijn we druk met bestellingen voor alle vaste klanten,
her-indicaties voor medewerkers, afleveren van bestellingen, stage-gesprekken STIP VSO,
jarige medewerkers, zieke medewerkers en geïnteresseerde bezoekers.
We zijn allemaal heel blij dat Marian de Bruin bij ons kan blijven als vrijwilliger in de werkplaats.
Ons keramiek staat sinds kort ook te koop bij Familie van Rijk. Deze leuke eetwinkel is een
aanwinst voor de Amsterdamsestraatweg. Behalve voor het kopen van mooie en lekkere lokale
producten kun je hier ook terecht voor ontbijt, lunch en heerlijke koffie.

Vanuit nieuwsbrief juli 2017
Ik ben Gulcan. Ik loop stage bij echtWaar en ik zit op StipVSO 2.7- oranje.
Ik vind het elke donderdag spannend om te komen maar vind het toch heel
leuk als ik er ben. Ik vind bordjes prikken leuk en een schaal maken van klei.
Ik was in het begin heel erg geschrokken van de hondjes.
Ik durfde Blondi niet te aaien. Maar nu wel en ik vind allebei de hondjes heel
lief.
Tekeningen voor ABN AMRO lease

Domtas on tour: Londen, Barcelona en Wenen

Augustus

Met ons bestuur gaan we een dag om de tafel om onze visie en missie voor de toekomst te
evalueren en opnieuw vast te stellen. Aansluitend gaan we ontsnappen uit de escape-room in
gevangenis Wolvenburg. Jammer genoeg komen we 2 minuten te kort.
Onze stagiaire Gulcan wordt vaste medewerker voor 2 dagen per week.
We krijgen een nieuwe medewerker op proef. Ze besluit niet bij ons te blijven.
Voor Quasset in Hilversum maken we 26 bekers met reliëf logo.

September

Voor Wij Makelaardij gaan we aan de slag
met het maken van 30 kannen met Dom
van Anne.
We krijgen twee studenten van Intermijn
op bezoek. Ze komen een dagje
meedraaien. Intermijn helpt schoolverlaters bij hun studiekeuze.
Youssef Mahmoud start als stagiair vanuit
Stip VSO.
We zijn druk met het maken van Sintjes
voor Zodiezijn.

Oktober

Oktober staat in het teken van (kerst)opdrachten en de bus. We maken dommen met logo voor
de Universiteit Utrecht, bekers voor hospice Demeter in de Bilt, keramiek-opdrachten voor VVV
en ZiZo, en nog steeds engelen voor Zodiezijn.
Het vervoer van onze medewerkers verliep door de planning van de vervoerder niet naar wens.
We besluiten daarom zelf een bus aan te schaffen.
Volgens Anne heet de bus Pim Cupcake, het is een meisje.
Mede dankzij een renteloze lening en vier enthousiaste vrijwilligers halen en brengen we onze
medewerkers nu zelf :-)) We zijn blij met Paul Dijkstra, Han de Wilde, Marcel Muller en Ruth van
Bennekom als vrijwilliger-chauffeurs!!

In New Financial Magazine nummer 21 herfst 2017 in
de reportage ‘Be good and show it: betekenis in
bedrijf’ is echtWaar een van de voorbeelden.
Verrassend en heel leuk.

November

4 november geven we een workshop voor kinderen van kunstwerkplaats de Vrijstaat.
Eline Janssens heeft aan deze kinderen een keramiek cursus gegeven en onderdeel daarvan is
de kennismaking met een echte keramiek werkplaats. De gemaakte werkstukken krijgen deze
ochtend mooie, kleurige glazuren.

We nemen met taart en cadeautjes afscheid van Peter chauffeur, die twee en half jaar onze
vaste chauffeur is geweest.

8 november nemen we afscheid van Marina Slijkerman als wijkadviseur Noord West. Ze gaat als
wijkmanager in Overvecht werken. Marina heeft ons op weg geholpen in de startfase van
echtWaar. Wij zijn haar daar nog steeds dankbaar voor!
Prago komt de kerstpakketten ophalen. 92 bordjes met sausbakje in vrolijke kleuren, mooi
verpakt, gaan naar de vrijwilligers van dit onderwijsinstituut.
Voor de vierde keer leveren we, in samenwerking met Bij Johannes, 425 sets schaaltjes met
koe-molen decoratie af bij de VanDrieGroup.
Geertje komt nog een keer yoga-les geven. Het is weer een succes.
De vriendinnen van Cartesius komen langs voor een interview voor in de nieuwsbrief van het
Werkspoorkwartier. Het is een leuk artikel geworden. Zie: www.vriendinnenvancartesius.nl

Vanuit nieuwsbrief november 2017
Van onze verslaggever: Michiel Ham
Hoi iedereen,
Deze keer ben ik aan de beurt om iets bij te dragen aan de nieuws brief.
Sinds de eerste dag dat ik bij echtWaar kwam werken heb ik het bijzonder
naar m’n zin, en is het een belangrijk onderdeel van mijn leven waardoor ik
me goed voel.
De afstand van mijn woonplek in Leusden naar hier is geen probleem dankzij mijn e-scooter.
Je merkt dat we flink aan het groeien zijn met echtWaar, door de vele opdrachten we hebben er sinds kort een tweede giettafel bij. Momenteel gieten we veel bekers verder zijn we
bezig met sinterklaasjes.
Groot nieuws is dat onze bus er is.
Met dank aan ‘de Vrienden van echtWaar’
kunnen we een extra giettafel aanschaffen.
We zijn er blij mee, bedankt!!!
We gaan nu sparen voor een keramiek-oven.

We maken nu ook banner-tassen met klep.
De hengsels zijn gemaakt van oude
autogordels, geschonken door
autodemontage-bedrijf Akkie Stomphorst.
De peugeot-banners hebben we gekregen
van ClearChannelBelgium.
ABNAMRO lease is heel erg blij met de
bekers. We krijgen een heerlijke taart.
We organiseren een bingo op de werkplaats
met mooie prijzen gemaakt tijdens onze
workshop in Wenen.

December

Op de Nobelstraat bij Galerie Kunstliefde staan onze producten in de design-tentoonstelling
‘Present’.
5 december staan we op de inspiratiemarkt in het stadskantoor van gemeente Utrecht.
Hier kunnen de inkopers van de gemeente kennismaken met de sociale ondernemingen en hun
producten.
10 december is in de houtzaagmolen De Ster in Lombok een kerstmarkt waar wij met onze
producten ook aanwezig zijn. Hier kunnen de buurtbewoners van Lombok ons leren kennen.

In het blad LEVEN! staat onze engelen-kan in de
rubriek ‘Leuk om te hebben’.
Aan Atelier Buitengewoon leveren we 25 bekers
met namen van de deelnemers.
Voor de UCO, onze achterburen, maken we bekers
met een tekening van hun gebouw getekend door
Jan.
Academisch Hospice Demeter in De Bilt koopt 175
sets bekers. Alle vrijwilligers ontvangen een set als
kerst attentie.
Op 14 december zijn er weer twee studenten van
Intermijn om een dagje met ons mee te lopen.
Via Utrecht4GlobalGifts leveren we 225 bekers met
Dom voor Utrecht Natuurlijk voor de vrijwilligers
van de kinderboerderijen in Utrecht.
Aan ASR leveren wij voor de tweede keer ca. 30 bekertjes voor een cadeau-pakketje. Sinds september
staan onze producten bij de koffie balie. ASR stapt
over op duurzame en lokale cadeautjes. Het personeel heeft daarop aangedrongen. Goed bezig.

Petra Tops sluit zich aan als vrijwilliger in de werkplaats. Wij zijn daar heel erg blij mee!
21 december is het 3e echtWaar kerstdiner voor alle medewerkers, vrijwilligers, het bestuur en
personeel. We eten dit keer een heerlijke rijsttafel van Djakarta. Alle medewerkers krijgen een
mooi kerstpakket. Wederom de muzikale omlijsting door onze Gerard. Alweer een mooie
afsluiting van het jaar.

BALANS EN RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2017

BALANS
ACTIVA

Inventaris Werkplaats
Inventaris Keramiek
Inventaris Textiel
Vervoersmiddelen
Voorraad grondstoffen Keramiek
Voorraad grondstoffen Textiel
Voorraad Verpakking
Voorraad produkten Keramiek
Voorraad produkten Textiel
Waarborgsom
Debiteuren
Spaarrekening
Bankrekening
Contanten

Totaal

2016

7.615
5.191
627
1.652
448
396
1.894
708
4.000
12.019
8.605
5.633
175

48.964

2017 PASSIVA

2016

5.604 Eigen Vermogen per 1/1
4.579 Resultaat lopend jaar
433 Eigen Vermogen per 31/12

27.387
14.883
42.271

20.995 Leningen

-

2.393 Vrienden van echtWaar
357 Te betalen BTW
778 Crediteuren
3.335 Tussenrekening Vervoer
391
4.000
24.731
6.611
9.974
24

84.205 Totaal

2017

42.271
327
42.598
13.400

3.699
778
2.216

2.774
1.235
20.830
3.368

48.964

84.205

-

RESULTATENREKENING

KOSTEN

2016

Arbeidskosten
Verzekeringen

71.655
1.543

Huur
Onderhoud inventaris
Administratiekosten
Diversen
Elektriciteit, water
Kantoorkosten
Telefoonkosten
Vakliteratuur
Verkoopkosten
Bankkosten en kosten postbank
rekening
Afschrijvingen
Catering
Bijscholing
Grondstoffen Keramiek
Grondstoffen Textiel
Grondstoffen cursussen en
workshops
Resultaat

14.460
1.227
3.794
6.426
436
641
890

Totaal

2017 BATEN

99.841 Inkomsten WMO gelden
1.457 Inkomsten uit verkoop
Inkomsten cursussen en
15.829 workshops
86 Overige inkomsten
300
6.432
4.609
346
745
1.659

513
3.684
2.601
764
6.302
1.038

566
3.771
4.399
448
7.239
1.626

pm
14.883

10
327

130.858

149.690 Totaal

2016

2017

102.007
20.882

116.353
31.918

1.111
6.859

807
611

130.859

149.690

Evaluatie

echtWaar is in 2017 gegroeid. Het aantal medewerkers schommelt, maar het aantal opdrachten
en verkooppunten is flink toegenomen. Door aansluiting bij MAEX, SIF, Utrecht4GlobalGoals en
Utrecht Made merken we dat het aantal opdrachten groeit.
Het besef van duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid dringt steeds verder door in
de maatschappij.
De Gemeente Utrecht is druk met het faciliteren van het zichtbaar maken van de sociale ondernemingen. Deze stroming is duidelijk zichtbaar.
Wij zijn blij dat echtWaar daar onderdeel van uitmaakt.
echtWaar heeft in 2017 boven verwachting gepresteerd. Daarom kunnen we vanaf 1 januari
2018 onze medewerkers een kleine vrijwilligersvergoeding geven. Het is geweldig dat we dit
kunnen doen. Iedereen is er blij mee.

ondanks alle zorgvuldigheid m.b.t. het gebruik van foto’s en teksten kan er wellicht abusievelijk een onzorgvuldigheid ingeslopen zijn en mocht dat het geval zijn kan er contact met ons opgenomen worden.

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

Directie van echtWaar
Loes van der Heijden en Irma Heijnsdijk

Activiteitenbegeleiders en vrijwilligers van echtWaar
Ditske de With en Ruth van Bennekom

Nieuwe vrijwilligers van echtWaar in de werkplaats
Marian de Bruin en Petra Tops
Vrijwilligers van echtWaar op de bus
Paul Dijkstra, Han de Wilde, Marcel Muller en Ruth van Bennekom

