
Jaarverslag Stichting echtWaar 2018



Januari

Dit is het jaarverslag 2018 van Stichting echtWaar.

Het verslag bestaat uit 12 maanden belevenissen en een financieel jaaroverzicht.
In 2018 zijn er medewerkers bij echtWaar weggegaan, maar we hebben ook nieuwe mensen 
erbij gekregen; er zijn nu met 17 mensen aan de slag.
Ditske heeft voor 1 dag in de week een contract, waardoor er nu 2 werknemers zijn, 
2 vrijwilligers in de werkplaats en 7 chauffeur-vrijwilligers op de bus. 

Loes van der Heijden en Irma Heijnsdijk

Op 5 januari bestaat echtWaar drie 
jaar. Dit vieren we met zelfgebakken 
oliebollen.

We zijn druk met het gieten van ons 
nieuwste product: het tapasbakje.

Loes wordt geïnterviewd door 
Maaike Delver voor ToekomstVisies 
Utrecht. 
ToekomstVisies is een initiatief dat 
is ontstaan als een samenwerking 
tussen de gemeente Utrecht, MAEX, 
Social Impact Factory, SO/Crea-
tie, Starters4Communities met als 
doel het verder verduurzamen van 
Utrecht.
Het interview is terug te vinden op 
de nieuwspagina van onze site: 
www.echtwaar.nl/nieuws

https://socreatie.nl/loes-van-der-heijden-mooie-spullen-maken/
https://www.echtwaar.nl/nieuws/


Voor Utrecht Natuurlijk maken we 300 kaboutermutsen voor hun onderwijsprogramma op de 
kinderboerderijen.
Utrecht Natuurlijk organiseert activiteiten, cursussen en evenementen op 9 locaties verspreid 
over de stad Utrecht.
Bedrijven en Utrechters met een duurzaam initiatief kunnen hier terecht voor projecten, advies 
en begeleiding. 
Utrechtse leerlingen krijgen een uniek onderwijsprogramma boordevol natuur-ervaringen. 

We zijn bij de lancering van Buy Social, het platform voor het inkopen van sociale producten en 
diensten. 

https://www.utrechtnatuurlijk.nl/
https://www.buy-social.nl/


Maart
We worden partner van Locaties met meerwaarde(n). Hier vind je bijzondere en inspirerende 
locaties voor o.a. zakelijke bijeenkomsten.  

We maken de eerste afspraken voor een kerstpakket met Prago. 

Twee stagiaires van Intermijn komen een dag kijken hoe een sociale onderneming als echtWaar 
werkt. Intermijn helpt jongeren bij het maken van een studiekeuze door hen meer over zichzelf 
te laten ontdekken. Jongeren proberen antwoord te vinden op de vragen: Wie ben je? Wat kun 
je? en Wat wil je? Zo ontdekken ze hun talenten, kwaliteiten en waarden. 

Voor de eerste keer fietst de fietskoerier onze bestellingen door Utrecht.
Een snelle en duurzame oplossing voor vaak moeilijk te bereiken plekken in de stad.

Februari
Chrisje van Duivenboden maakt een reportage over echtWaar voor Campus Talk van Ustad, RTV 
Utrecht. Campus Talk is een Utrechts actualiteitenprogramma gemaakt door studenten van de 
School voor Journalistiek.
Het interview is terug te vinden op de nieuwspagina van onze site.

De Juwelier Utrecht op de Springweg serveert 
haar klanten koffie in mooie Turkse kopjes. 
Helaas waren deze porseleinen kopjes niet 
meer te vinden maar gelukkig vond ze ons. 
We hebben een mal gemaakt van het 
laatste origineel en gieten de kopjes voor in 
die prachtige zilveren houdertjes. 

Vanuit nieuwsbrief maart 2018

Van onze verslaggever: Els de Vries

Ik zocht werk en kwam terecht bij echtWaar. En meteen voelde ik mij thuis 
hier. 
Er hing een prettige sfeer. Als je wat nieuws wilt leren dan wordt je gehol-
pen door Loes of Irma. Zoals oa Computerles, weven, glazuren en nog veel 
meer.
Zijn er mensen geïnteresseerd om te kijken dan ben je welkom.
Els de Vries

https://locatiesmetmeerwaarde.nl/echtwaar
https://sites.google.com/prago.nl/home/welkom
https://intermijn.nl/
http://www.defietskoerierutrecht.nl/
https://campusblog.nl/
https://www.echtwaar.nl/nieuws/
https://www.echtwaar.nl/nieuws/


April
Starters4Communities komt op bezoek met 10 
cursisten. 
Zij helpen starters professionals aanjagers te 
worden van sociale verandering. Met hun trai-
ningsprogramma’s en “leren door te doen” me-
thodiek helpen ze jongeren op weg naar een 
betekenisvolle carrière, terwijl er direct impact 
gemaakt wordt.

Het is een gezellige bijeenkomst en hopelijk 
hebben wij kunnen inspireren. 

Stefan start zijn uitstroom-stage vanuit Praktijkonderwijs voor 1 dag in de week. 

Via MEE sluit Halit zich bij ons aan voor 3 dagen per week. Door zijn visuele beperking is het 
voor ons een uitdaging goede klussen te bedenken binnen zijn mogelijkheden.

Tijdens de koningsdag en –nacht staan Ruth en Petra op de vrijmarkt en doen goede zaken 
voor echtWaar. Ze krijgen geen tijd om pauze te nemen maar het is een goed feestje!
Ze krijgen goede hulp van Judith en Anne :-)

https://www.starters4communities.nl/


Mei
Voor familie van Rijk maken we servies met tekeningen van gebouwen aan de ASW Utrecht. 
De watertoren, restaurant Juliana, de plantage en het pand van familie van Rijk getekend door 
Jan en Anne.

Er komen 2 nieuwe medewerkers meedraaien. Ze willen hier graag blijven maar jammer genoeg 
lukt het niet de contracten rond te krijgen. 

We maken afspraken met 50|50 Store van het Leger des Heils. Voor hun winkel bij station 
Overvecht maken we tassen van jute zakken van de koffieboontjes van 50|50 coffee in Amers-
foort.

Voor Amelishof leveren we weer kannen voor de tuinwinkel. 

We krijgen weer een nieuw verkooppunt: de winkel van het Centraal Museum in Utrecht. Ze 
verkopen ons keramiek met Domtorens en de tas van eco-katoen met afbeelding: 
‘Utrecht Dom Tower according to Anne’.

http://www.familievanrijk.nl/
https://www.amelishof.nl/
https://www.centraalmuseum.nl/nl/plan-uw-bezoek/praktische-informatie/museumwinkel


Om op tijd te kunnen starten met kerstbestellingen sturen we de kerstpakkettenfolder naar 
onze vaste klanten.
Bedrijven denken in mei nog niet aan hun kerstattentie waardoor bestellingen meestal lang op 
zich laten wachten.

echtWaar heeft voor 2018 de volgende relatie/kerst-

pakketten samengesteld. Wij maken alles met de hand 

en dat kost tijd. Daarom ontvangen we uw bestelling 

(>50 pakketten) graag drie maanden voor levertijd. 

Voor kerstbestellingen is de sluitingsdatum 1 augustus.

Wees er op tijd bij!                      Alle prijzen zijn exclusief btw.  

Dompakket       Prijs per stuk: € 35,00
5 ansichtkaarten van Donker Utrecht

10 pure Dom-chocolaatjes van Mesjokke

Dom op standaard van Roses are Red

4 kerstboom-Domkaarsjes van Snellies Waskit

2 bekers met Dom volgens echtWaar (7 cm. hoog)

echtWaar pakket  Prijs per stuk: € 20,00
2 echtWaar bekers (7 cm. hoog)

10 pure chocolaatjes met echtWaar wikkel

Stichting echtWaar

2e Daalsedijk 8 W  3551 EJ Utrecht
030 888 4 111 / 06 835 1 4747

www.echtwaar.nl  -  info@echtwaar.nl

Tapaspakket       Prijs per stuk: € 25,00
Schuitje Utregse Oudegrachtkaas

Potje Utrechtse mosterd van de Droom van Utrecht

Lepeltje (bamboe) 

Tapasbakje echtWaar

Dipbakje echtWaar

Onze pakketten worden geleverd in een doosje. 

Heeft u zelf een idee bijvoorbeeld met deze mooie 

zware kwaliteit eco-tas met Dom van Anne? 

Laat het ons weten! 

eco-tas ‘Utrecht Dom Tower according to Anne’
              Prijs per stuk: € 9,50 



Juni
echtWaar accepteert betalingen in Utrechtse Euro. 
We maken Utrechtse producten dus daar past een 
Utrechts betaalmiddel goed bij. 
Wij vinden de Utrechtse Euro een mooi initiatief 
omdat het (extra) sociale verbindingen tussen 
Utrechtse ondernemers creëert en we met deze 
munt lokale bedrijven ondersteunen en versterken. 

De Utrechtse Euro is een digitaal betaalmiddel voor 
Utrechtse bedrijven en consumenten. 
Dit geld circuleert langer in onze regio en zorgt zo 
voor een toename in lokale bestedingen. 

Zo zorgen alle deelnemers samen voor een sterke 
lokale economie.

Met steun van de Vrienden van echtWaar 
kopen we twee nieuwe ovens. 
We zijn er erg blij mee en ze worden me-
teen volop gebruikt.

We hebben inmiddels 12 vrienden die ons 
jaarlijks een bijdrage geven.

Ilkay start bij ons voor 3 dagen per week.

Ayse komt via haar jobcoach van Werkpad 
voor 2 dagen per week. Zij heeft een visue-
le beperking dus ook voor haar gaan we op 
zoek naar passende klussen.

We krijgen met echtWaar een BHV cursus. Alle begeleiders en vrijwilligers zijn aanwezig om 
te reanimeren, brandjes te blussen en elkaar te redden in geval van brand in het gebouw. Een 
heel geslaagde avond; we hebben veel geleerd.

De Utrecht Made kwartaal-netwerkborrel waar Utrechtse makers elkaar ontmoeten is dit keer 
bij ons in de werkplaats. We krijgen informatie over de plannen van de komende maanden. De 
borrel wordt altijd georganiseerd op de locatie van een van de makers, zodat je ziet waar wordt 
gewerkt en het verhaal kan horen bij het product. Het is een gezellige avond.

https://www.utrechtse-euro.nl/
https://utrechtmade.com/


Ook deze zomer hebben we jonge mensen over de vloer 
die voor school een maatschappelijke stage doen of op 
zoek zijn naar welke toekomst ze voor zichzelf zien. Caspar 
Rikken draait een week mee in de werkplaats. 
Er komen weer twee jongeren via Intermijn een dagje mee-
draaien.

Ook geneeskunde studenten vinden de werkplaats. Zij 
testen een evaluatie voor de gemeente en leren zo onze 
medewerkers kennen.

We starten met de kerstattentie voor Utrecht Natuurlijk: een 
theepakket. Kruidenzakjes om aan de schutting te hangen 
gemaakt van hun oude banners, potje aarde met zaadjes 
voor citroenmelisse, koekjes van de koekfabriek en 
echtWaar chocolaatjes, verpakt in katoenen buidels van 
gekregen materiaal.

Juli
Voor Guillaume’s Fijn-Proeverij maken we 200 borrelbekers met het logo van Rondje Utrecht. 

Voor het Wij Makelaardij Iduna Open dubbels 50+ toernooi zorgen wij voor de prijzen. De win-
naars krijgen een kan met logo en twee bekers in de Iduna kleuren. 

We leveren 10 tassen aan de 50|50 Store. 

https://intermijn.nl/
https://www.utrechtnatuurlijk.nl/
http://www.fijn-proeverij.nl/index.html


Augustus
Onze medewerker Gerard vertrekt bij echtWaar. 
Via Amerpoort starten Christa en Tonneke bij ons voor een proefperiode. Christa besluit niet bij 
ons te blijven. Tonneke gaat twee dagen per week aan de slag.

De directie Human Resource van de Universiteit Utrecht heeft ons gevonden en plaatst een 
bestelling van 90 bekers met dom voor hun cursisten.

Op de afdeling textiel maken we tassen van gevlochten repen spijkerstof. Voor Zodiezijn maken 
we het hele jaar engelen en prikken we bordjes van klei.

September
Onze medewerker Jolanda besluit een andere werkplek te zoeken en neemt afscheid van ons. 

De collectie Domtorens op onze bekers wordt uitgebreid met ‘de Domtoren volgens Els’ en ‘de 
Domtoren volgens Ayse’.

Op 21 september is de eerste echtWaar Zomer-bbq voor de medewerkers, begeleiders, 
vrijwilligers en het bestuur. Het is gezellig druk.

Hallo,
Ik ben Christa, 57 jaar. Ik ben kunstenaar.
Ik heb bij Wijde Doelen gewerkt en veel mooie beelden gemaakt. Ik zit 
nu ook bij Puur zorg, daar maak ik van alles. Ik ben erg creatief. 
Ik schilder graag en ik haak heel veel troosjes. Knuffels voor iedereen die 
er een wil. Nu werk ik bij echtWaar en daar kan ik veel doen wat ik leuk 
vind, leuke mensen, goede begeleiders. Ik vind het erg leuk.

Van onze verslaggever: Christa Hamer

https://www.mooidoormij.nl/zodiezijn


Oktober
Jan heeft weer mooi getekend. 
Dit keer het stadskantoor.
Het was een lastig gebouw voor hem om te tekenen, 
maar het is heel goed gelukt. 
De eerste beker met stadskantoor hebben we ver-
stuurd naar de eerste burger van Utrecht:
Jan van Zanen. We krijgen een handgeschreven be-
dankbrief en dat vinden we leuk.

Een nieuw verkooppunt!
Vanaf 18 oktober zijn onze keramiek producten te 
koop bij het eetatelier van Reinaerde in Houten. Leuk! 
De opening van het eetatelier en koffie atelier is op 
18 oktober.

Op 17 oktober komen er via JINC 7 kinderen van 
groep 8 van OBO de Gagel om te ontdekken wat je 
later als je groot bent zou kunnen doen. JINC brengt 
kinderen uit kansarme wijken en professionals bij 
elkaar om kennis op te laten doen van verschillende 
sectoren en beroepen.

Hallo iedereen,
Ik ben Tonneke.
Ben een vrouw van 56 jaar.
Ik heb drie dochters. 1 van 34, 1 van 22 en 1 van 16. 
Ik kom uit een gezin van 6.
Heb een moeilijke jeugd gehad maar ben er bovenop gekomen.
Ik woon begeleid en het bevalt me prima.
Ik ben bij echtWaar gekomen en vind het heel gezellig hier.
De dames zijn heel lief en mijn collega's zijn ook heel gezellig.

Van onze verslaggever: Tonneke van Geel
Vanuit nieuwsbrief september 2018

http://www.eetatelier.com/
https://www.jinc.nl/


November
Bianca komt proefdraaien als vrijwilliger in onze werkplaats. Ze besluit niet bij ons te blijven.

We krijgen een nieuwe medewerker vanuit Lister: Gerben. Hij komt voor twee dagen en we zijn 
er blij mee!

15, 16 en 17 november zijn the Impact Days; landelijk georganiseerd om sociale ondernemin-
gen onder de aandacht te brengen. We hebben open huis met een korting bij aankoop van 
onze producten, Ruth en Anne staan op een Social Market in de Hallen in Amsterdam en bij de 
Utrechtse Euro zijn we bij ‘de dag van de ondernemer’.
Het is dit jaar rustig, maar wellicht volgend jaar meer bezoek. 

21 november zijn wij bij een informatiebijeenkomst van Social Impact Factory voor de Next 
Generation; een project om jonge mensen kennis te laten maken met en te laten inspireren 
door sociale ondernemingen en ervaring op te doen tijdens een stage bij een sociaal onderne-
ming.

Prago haalt het kerstpakket op: tapasbakje met echtWaar chocolaatjes.

We lanceren een nieuw product: Skyline 030!!!

Mijn naam is Halit. Ik ben geboren op 6 september 1988. Ik heb 2 jaar op 
een normale basisschool gezeten. Vanaf mij 6e ben ik naar Bartiméus ge-
gaan omdat ik een visuele beperking heb. Ik ben een positieve jongen.
Ik breng mijn vrije tijd door met mijn familie.
Via Stichting Mee kwam ik bij echtWaar.
echtWaar is echt een leuke plek om te werken. De werksfeer is heel leuk 
en positief.
Ik kan hier alles leren. Er zit ook geen druk achter. Ik kan hier engelen 
glazuren, lappen scheuren bij textiel, bordjes prikken en schalen maken.
We hebben een heel lieve hond, die heet Blondi. Zij is ook belangrijk.
De begeleiders zijn aardig en positief.

Van onze verslaggever: Halit Elbir

Hallo ik ben Ilkay.
Ik ben 28 jaar. ik heb bij het ZiZo gewerkt. Daar heb ik veel mooie din-
gen gemaakt. Nu werk ik bij echtWaar. Ik vind het superleuk en heb het 
superveel naar m’n zin. 
De begeleiders zijn superlief. Ik ben erg creatief.

Van onze verslaggever: Ilkay Kaya

Vanuit nieuwsbrief oktober 2018

https://sifutrecht.nl/
https://sites.google.com/prago.nl/home/welkom


December
We zijn druk met de kerstpakketten: Utrecht Natuurlijk, Utrecht Marketing en BOiNK, Seguro. 
Alles wordt op tijd afgeleverd.

Van de Universiteit Utrecht krijgen we een taart als dank voor de geleverde bekers. We zijn blij 
met tevreden klanten. 

Nieuw product!: Bordje van 12 cm. Voor tapas, petit fours en andere lekkere hapjes. 
Inmiddels zijn er 7 verschillende versies van de Dom door: 
Jan, Anne, Hosnia, Els, Ayse, Tonneke en Stefan. 

https://www.utrechtnatuurlijk.nl/
https://www.utrechtmarketing.nl/
https://www.boink.info/home
https://seguro-opvang.nl/
https://www.uu.nl/


Het vierde echtWaar kerstdiner is weer een succes. Dit keer hebben we heerlijk Italiaans eten 
gemaakt door Tutti a Tavola 
Na het uitwisselen van de kerstpresentjes kunnen we lekker gaan genieten van een week vrij. 

http://www.tuttiatavola.nl/


BALANS

ACTIVA 2017 2018 PASSIVA 2017 2018
Inventaris	Werkplaats 										5.604	 										3.593	Eigen	Vermogen	per	1/1 								42.271	 													42.598	
Inventaris	Keramiek 										4.579	 										3.013	Resultaat	lopend	jaar 													327	 																						-			
Inventaris	Textiel 													433	 													239	Eigen	Vermogen	per	31/12 								42.598	 													42.598	
Vervoersmiddelen 								20.995	 								16.575	 Leningen 13.400								 3.800															

Voorraad	grondstoffen	Keramiek 										2.393	 										2.699	Vrienden	van	echtWaar 										2.774	 															1.130	
Voorraad	grondstoffen	Textiel 													357	 													338	Te	betalen	BTW 										1.235	 															2.379	
Voorraad	Verpakking 													778	 													628	Crediteuren 								20.830	 													12.204	
Voorraad	produkten	Keramiek 										3.335	 										3.930	 Tussenrekening	Vervoer 3.368										 7.863															
Voorraad	produkten	Textiel 													391	 													303	
Waarborgsom 										4.000	 										4.000	
Debiteuren 								24.731	 								16.485	
Spaarrekening 										6.611	 																11	
Bankrekening 										9.974	 								17.988	
Utrechtse	Euro 																76	
Contanten 																24	 																96	
Totaal 						84.205	 						69.974	Totaal 						84.205	 											69.974	

RESULTATENREKENING

KOSTEN 2017 2018 BATEN 2017 2018
Arbeidskosten 99.841								 117.523						 Inkomsten	WMO	gelden 						116.353	 											136.269	
Verzekeringen 1.457										 1.598										 Inkomsten	uit	verkoop 								31.918	 													36.929	

Huur 15.829								 16.094								
Inkomsten	cursussen	en	
workshops 807													 257																			

Onderhoud	inventaris 86																 236													 Overige	inkomsten 													611	 															3.504	
Administratiekosten 300													 245													
Diversen 6.432										 5.851										
Elektriciteit,	water 4.609										 4.950										
Kantoorkosten 346													 741													
Telefoonkosten 745													 832													
Vakliteratuur -														 -														
Verkoopkosten 1.659										 3.213										
Bankkosten	en	kosten	postbank	
rekening 566													 679													
Afschrijvingen 3.771										 3.787										
Catering 4.399										 5.675										
Bijscholing 448													 1.265										
Grondstoffen	Keramiek 7.239										 7.904										
Grondstoffen	Textiel 1.626										 6.367										
Grondstoffen	cursussen	en	
workshops 10																
	Resultaat	 327													 -														
Totaal 				149.690	 				176.959	Totaal 				149.690	 								176.959	



Evaluatie
We sluiten 2018 af met 17 medewerkers. 
Ook het aantal verkooppunten en het aantal opdrachten is gegroeid waardoor we kunnen 
concluderen dat echtWaar het goed doet.

Op het vlak van sociaal ondernemen worden stappen gezet. We zijn partner geworden van 
Utrecht4GlobalGoals. Vanaf 2019 gaat echtWaar de relatiegeschenken namens hen verzorgen. 
Veel kleine Utrechtse ondernemers zullen daaraan bijdragen. Wordt vervolgd. Het meedoen 
aan de Utrechtse Euro zorgt tevens voor verbinding met andere Utrechtse ondernemers.

In de privésfeer is er veel hectiek geweest waardoor het een pittig jaar is geweest. We zijn blij 
met alle steun die we hebben ervaren. Dank jullie wel, dat deed ons goed!

We gaan met goede moed het nieuwe jaar tegemoet, echtWaar!
Weer genoeg te doen, op naar het eerste lustrum!!!



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



Vrijwilligers van echtWaar in de werkplaats
Marian de Bruin en Petra Tops

Vrijwilligers van echtWaar op de bus 
Paul Dijkstra, Han de Wilde, Harrie Laheij, Frits van der Brug, Frank Verhoeff, 
Marcel Muller en Ruth van Bennekom



Onze harde werkers in de werkplaats





Dit jaarverslag hebben we laten drukken door de duurzame drukkerij Libertas Pascal, drukker in ‘t hart! en betaald 
met de Utrechtse Euro. 

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

https://www.libertaspascal.nl/
https://www.utrechtse-euro.nl/

