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Jaarverslag 2019
Dit is het jaarverslag 2019 van Stichting echtWaar
We hebben ervoor gekozen om een nieuwe indeling te gebruiken: niet meer per maand, maar per
onderwerp.
Het was een onstuimig jaar met veel mooie, maar ook verdrietige gebeurtenissen.
Ook dit jaar is echtWaar gegroeid in aantal medewerkers en verkooppunten.
Het uitje naar Giethoorn was geweldig en het winnen van de aanbesteding bij Gemeente Utrecht
zorgt er voor dat we door kunnen.
Irma Heijnsdijk en Loes van der Heijden
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Mensen
Medewerkers

In 2019 zijn er geen medewerkers naar een andere werkplek gegaan. Een persoon is met pensioen
gegaan. Er zijn twee medewerkers bij gekomen, waardoor we nu met 19 mensen werken.

Stagiaires

Van Stip VSO (Voorgezet Speciaal Onderwijs) zijn er 2 stagiaires. Een van deze stagiaires gaat bij
ons uitstromen in 2020.
Via Nimeto komen ook 2 stagiaires, Evie en Madelief. Ze werken als redactiemedewerker en
zorgen o.a. voor berichten op social media en het fotograferen van producten.
Jinc komt in maart met een groepje basisschoolleerlingen op snuffelstage. De kinderen vinden het
heel leuk en werken lekker mee. Jinc laat kinderen zien welke beroepen er allemaal zijn en laat
groepjes kinderen zo veel mogelijk bedrijven zien.
Door het hele jaar heen komt 5 keer een tweetal stagiaires van Intermijn een dag meelopen.
Intermijn begeleidt jonge mensen die nog geen keuze voor vervolgonderwijs hebben kunnen
maken.

Vrijwilligers

Op de werkplaats komt in november een nieuwe vrijwilliger bij keramiek, Jannet. Er vertrekt ook
een vrijwilliger na ongeveer 3 jaar (!), Marian de Bruin. Marian heeft een betaalde baan gevonden
bij Humanitas in Odijk.
Bus Pim Cupcake krijgt er 2 nieuwe bestuurders bij: Paul Reus en Wim Oijevaar.
In totaal zijn er 7 chauffeurs.

Bezoekers

In het eerste kwartaal zijn Enactus en Starters4Commuity met een groep bij ons op bezoek om
meer te horen over het ontstaan en de groei van echtWaar.
Triodos is in maart 2 dagen met een groep personeelsleden op de werkplaats tijdens hun
belevingsdagen “Echte Keuzes”. We krijgen veel enthousiaste reacties.

Personeel

Bij Stichting echtWaar werken inmiddels 2 mensen in loondienst, 3 mensen als zzp-er en 16
vrijwilligers voor allerlei hand- en spandiensten. Daar zijn we blij mee!

Producten
Nieuw

In 2019 wordt het kleine kannetje met de bolle vorm vervangen door een kleine uitvoering van de
grote kan. Van geweven plastic ontstaat een etui. Er komt ook een mooie geweven tas bij met een
bovenkant van gekregen leer. De handvatten worden gestanst met het nieuwe stansapparaat.
Het aantal getekende Dommen groeit gestaag: dit jaar zijn er 2 bij gekomen. De Domtoren
volgens Joas en de Domtoren volgens Judith.

Verkooppunten

Het aantal verkooppunten groeit: webwinkel Citygifts en Taart. in Oog in Al komen erbij.
Deze locaties of webwinkels verkopen al producten van echtWaar: VVV, Familie van Rijk, Centraal
Museum, ZiZo, Amelishof, ASR, Kunst met een Koekje, Bilthovense boekhandel, Utrecht Made en
Buy Social.

Van onze verslaggever: Ayse Özler
Hi,
Mijn naam is Ayse (21). Ik heb een visuele beperking.
Inmiddels werk ik al een half jaar hier en heb het heel erg
naar mijn zin.
Creatief zijn is mijn passie en dat kan gelukkig hier.
Steeds weer leer ik nieuwe technieken.
Ik voel me op mijn gemak dat ik twee keer per week hier
mag zijn.
Groet, Ayse
		
(foto: © Nadine van den Berg)

Opdrachten

De leukste vraag komt van Jacob Pastwik uit Philadelphia, USA. Hij mailt ons met het treurige
verhaal. Op reis in Nederland kocht hij een echtWaar kan bij het VVV op het Domplein.
Door een overstroming is de kan van zijn kast gevallen en stuk. Na veel heen en weer mailen
sturen we hem een nieuwe kan.
Kosten verzenden: € 78,00. Kosten kan: € 22,50. Hij is er heel blij mee!
Voor Utrecht Made maken we grote tegels met een Utrechts gezegde. Utca’s finest bestelt kleine
tegels met eigen ontwerp.
Clear Channel Belgium brengt gebruikte banners. Wij maken er tassen van voor het vervoeren van
kapot glas van reclamezuilen.
Bij Vilans krijgen alle medewerkers met kerst een beker met eigen naam, een canvas tas met de
Domtoren volgens Anne en een cadeaubon. Voor alle medewerkers van Prago maken we een etui
en daar gaat een pen in gemaakt van hout uit Nicaragua (Stedenband Utrecht-León, U4GG).
Books4life geeft alle vrijwilligers een beker van echtWaar vanwege het 10-jarig bestaan.
Ook Utrecht Marketing krijgt weer een kerstpakket van echtWaar in een tas gemaakt van banners
van de Culturele Zondagen. In de tas zitten soepkommen, soep van de Moestuin en chocola van
Tony.

Verder doen we opdrachten voor: International Affairs Gemeente Utrecht, Buitengewoon, KWS
Infra Utrecht, Yse, Quasset, Earthkweek, Ploeg Advocaten, Vereniging Werk & Mantelzorg,
Raedelijn, ASR, Libertas Pascal, Tennisvereniging Iduna, Brouwerij Jovius, Blix, Transformeer,
Prinsenstichting, Studiekeuze123, Zodiezijn, Bij Johannes en heel veel particulieren.

Evenementen

In mei gaat de hele echtWaar-ploeg met de bus naar Giethoorn. Na koffie met appeltaart en een
vaartocht door Giethoorn wordt de dag afgesloten met een pannenkoek. Een gezellige dag!

Vrijwilliger Marian gaat met stagiaire Evie en medewerker Ilkay naar de inspiratiedag van Zodiezijn
om te laten zien hoe je engeltjes maakt.
echtWaar is een van de locaties van Pop in the City Utrecht. 150 vrouwen uit verschillende landen
komen op de werkplaats ontdekken hoe je weeft of een engel maakt. Een heel geslaagde dag!

Bij Festival Plasticvrij neemt het bestuur de honneurs waar. Een mooi initiatief uit Doorn om plastic
gebruik te verminderen.
In november is het Ontmoet Triodos Festival om hun klanten in contact te brengen met
ondernemers die bij de Triodos bankieren. Een leuke dag met veel aanloop bij de kraam en
interesse in echtWaar.

Van onze verslaggever: Gülcan Otur
Ik vind het heel erg leuk om engeltjes te maken.
Ik vind het ook heel leuk om bordjes te rollen en bordjes te
prikken.
Het is leuk om samen engeltjes te maken maar ik kan het ook
helemaal zelf!
Het afwegen van de klei vind ik ook leuk.
En glazuren ook.
Thuis kan ik heel goed dingen natekenen.

Media

Stagiaire Evie en Marcel maken een Youtube-kanaal voor echtWaar.
Utrechtse Zaken, MAGUtrecht en DUIC schrijven een mooi artikel over echtWaar.
We maken 4 nieuwsbrieven in 2019.

Samenwerken

Door Utrecht 4 Global Goals werken we samen met Utrechtse makers:
Mesjokke, Utrecht León, Labour of Art, Biowijnclub, Kaarsenatelier Snellies Waskit, Live Build,
Twisted, Werfzeep, Rebottled, Maximus, Noest. We hebben 5 opdrachten voor U4GG.
Met de Utrechtse €uro en Brouwerij Jovius hebben we een samenwerkingsproduct: een tasje van
moutzakken om biertjes in cadeau te doen.

Voor onder de Domkaarsen van Kaarsen atelier Snellies Waskit maken we onderzetters.

Stichting Ushersyndroom komt in april met leden en vrijwilligers vergaderen op de werkplaats.
Mensen met dit syndroom worden progressief doof én blind.
Voor Stichting Ushersyndroom bedenken we een actie om geld te verdienen voor het onderzoek
naar dit syndroom en mogelijke verbetering of genezing om zo een handje te helpen.
Onze medewerkers maken tekeningen van zebravisjes die op de bekers komen. Zebravisjes
worden gebruikt bij dit onderzoek. De volledige opbrengst van de verkopen gaat naar het
onderzoek. De actie loopt door in 2020.

echtWaar buschauffeur van het kwartaal: Paul Dijkstra

Paul chauffeur
Ik haal medewerkers van echtWaar thuis op om naar de werkplaats te
gaan. Dat doe ik met Pim Cupcake, zo heet de bus van echtWaar. “Hallo
Paul chauffeur,” zegt Anne als ik haar ophaal. Daarna halen we Jan op en
Jos en Trees. Tonneke komt met de fiets. Het is altijd heel gezellig in de
bus. We luisteren naar radio Utrecht. Anne zingt soms een liedje mee. Bij
echtWaar drink ik dan nog een kopje koffie. Meestal trouwens twee. Zo
begint mijn week iedere maandagochtend goed. Op donderdag breng ik
medewerkers van de werkplaats naar huis. Jos, Jan en Anne zijn er dan
weer bij. En Hosnia en Halit. Pim blijft bij mij in de straat logeren.
Vrijdagochtend haal ik Anne, Jos en Trees weer op. Na de koffie roep ik:
“Hard werken allemaal!” En dan is weer een vrijwilligersweek bij echtWaar
voorbij.

Werkplaatsvrijwilliger van het kwartaal:
Marian de Bruin

En weer door…….
Mijn naam is Marian de Bruin. Ik ben getrouwd met Phil en
woon in de Meern. Daarnaast ben ik moeder van twee grote
zonen. Sporten zoals volleyballen tennissen en fietsen doe
ik graag. Verder doe ik ook heel veel leuke andere dingen.
Jullie hebben mij vast wel eens gezien bij echtWaar. Inmiddels al weer een tijd werkzaam als vrijwilliger. Ik doe dit met
veel plezier. Wel altijd nog op zoek naar een vaste baan
maar vindt maar eens iets, wat net zo leuk is als bij echtWaar
werken……
Positiviteit, altijd wat te doen, taart, pauze, nooit saai, gezelligheid, en weer door, hard werken, mooie producten,
lachen, dagje uit, dit zijn zo een aantal begrippen die de
goede sfeer aangeven bij echtWaar.
Het met zijn allen werken aan een mooi product maakt mij
blij en geeft mij veel energie. Het is fijn om mensen te zien
groeien in hun mogelijkheden. Het is goed om te zien dat
echtWaar een hele fijne werkplek is voor veel mensen.

Vrienden van echtWaar

Huisarstenpraktijk de Watertoren heeft een tweede locatie. In maart is de opening en echtWaar
draagt bij door bij de openingsceremonie te ondersteunen. De giften voor dit feest zijn samen met
de donaties van de Vrienden gebruikt om nieuwe mallen te kopen.
Dit jaar stopt een Vriend en komt er een Vriend bij. Er zijn 11 Vrienden met een jaarlijkse donatie.

Van onze verslaggever: Virgil Versteeg
Ik ben Virgil en ik werk hier bijna één jaar (in januari werk ik
hier één jaar). Het was in het begin even wennen, maar het
lukt en ik heb het zeker naar mijn zin. Ik kan met iedereen
opschieten en goed met ze praten.
Ik heb het ook goed met de twee bazinnen, Loes en Irma
waar ik ook goed mee kan praten. Zij leren mij veel in de
textiel, wat ik redelijk leuk vind, maar de collega Ruth die
leert me veel in het gietwerk voor bekers, kopjes,
waterkannen en soepkommen, met een domtorentje erop.
Dat vind ik echt leuk.
En er loopt een hele lieve hond, die op de dagen dat ik er
ben gelijk naar me toe komt, omdat ze een knuffel wil en
mijn hond ruikt. Dan drinken we met z’n allen een bakje
koffie en daarna gaan we aan het werk.

Werkplaatsvrijwilliger van het kwartaal: Petra Tops

Genomineerd
En dan krijg je ineens een appje van echtWaar: “Peet, je bent
genomineerd als vrijwilligster van het kwartaal en wil je een stukje
schrijven voor in de nieuwsbrief”? Natuurlijk wil ik dat en wat een
eer. Ik mag het hele kwartaal met een oranje feesthoedje op, op het
planbord staan. En dat terwijl ik niet eens jarig ben. Dat is pas in
april en dan word ik alweer 54 jaar.
Ik ben in het trotse bezit van 2 dochters; Fay van 23 en Puck van 21
jaar en zoals velen al weten mag ik mezelf al 3 jaar Ruth haar
vriendin noemen. Ik ben een echte globetrotter en heb al op heel
wat plekken gewoond waaronder: Aalst-Waalre, Eindhoven, Alphen
a/d Rijn, Curaçao, Assen en inmiddels alweer 2 jaar in Nieuwegein.
Een hele omschakeling van het rustige noorden naar het o zo
drukke Utrecht e.o.
Na mijn havo heb ik de grafische MTS gevolgd en heb ik bij verschillende drukkerijen mogen
werken. Helaas moest ik re-integreren omdat er te weinig werk was in deze sector en zo kwam ik
op de taxi terecht. Dit doe ik momenteel nog steeds. ‘s Ochtends en ’s-middags een paar uur en
daartussen werk ik 4 dagen bij echtWaar. Deels als vrijwilliger en sinds mei ook als zzp’er voor met
name het afwerken van de bekers.
Ik vind het heerlijk om creatief bezig te zijn; niet te veel denken maar lekker doen en zoveel
mogelijk genieten. Dit doe ik onder meer door eropuit te gaan met mijn motor, mijn elektrische
fiets en vooral veel leuke dingen doen met vrienden en familie.
echtWaar is een heerlijke werkplek waar we met z’n allen werken aan een product. Je mag en kan
hier jezelf zijn en juist die dingen doen die jij leuk vindt en kunt. Alles binnen je eigen
mogelijkheden.
Het mooie is ook dat hoe langer je hier meedraait hoe meer je in de ontwikkeling van het proces
komt en hoe meer ik het bedrijf ook zie groeien. Mijn petje af voor iedereen en ik zeg: ”laten we in
stijgende lijn verdergaan”.
Lieve groetjes Petra Tops

Van onze verslaggever: Estelle Pronk

Het is hier leuk. Ik wil heel graag werken. De onderkanten
schoonmaken vind ik leuk. Ik ben bijna vier maanden bij echtWaar
en ik vind de mensen fijn. De mensen hier zijn lief voor me.
Bij echtWaar ben ik altijd vrolijk.
Ik vind tosti’s heel lekker, die eet ik hier tijdens de lunch met soep.
Ik word door mijn vader gebracht naar echtWaar en met het busje
weer opgehaald. Ik vind het ook leuk om de draadjes af te knippen
en te naaien met een beetje hulp van vrijwilligster Jannet.
Ik zit op Stip VSO en ik vind het daar leuk.

BALANS EN RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2019

BALANS
ACTIVA

Inventaris Werkplaats
Inventaris Keramiek
Inventaris Textiel

2018

3.593
3.013
239

Vervoersmiddelen

16.575

Voorraad grondstoffen Keramiek
Voorraad grondstoffen Textiel
Voorraad Verpakking
Voorraad produkten Keramiek
Voorraad produkten Textiel
Waarborgsom
Debiteuren
Spaarrekening
Bankrekening
Utrechtse Euro
Contanten

2.699
338
628
3.930
303
4.000
16.485
11
17.988
76
96

Totaal

2019 PASSIVA

1.582 Eigen Vermogen per 1/1
1.447 Resultaat lopend jaar
2.670 Eigen Vermogen per 31/12
12.155 Leningen
Voorziening Onzetten
2.090 Rechtsvorm
338 Vrienden van echtWaar
778 Te betalen BTW
2.608 Crediteuren
1.979 Tussenrekening Vervoer
4.000
23.967
11
34.618
376
101

2018

42.598
42.598

2019

42.597,89
30
42.628

3.800

-

1.130
2.379
12.204
7.863

8.500
601
939
20.368
15.684

69.974

88.720 Totaal

69.974

88.720

2018

2019 BATEN

2018

2019

RESULTATENREKENING

KOSTEN

Arbeidskosten
Verzekeringen
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

Totaal

117.523
1.598

16.094
236
245
5.851
4.950
741
832
3.213
679
3.787
5.675
1.265
7.904
6.367

-

176.959

140.302 Inkomsten WMO gelden
2.275 Inkomsten uit verkoop
Inkomsten cursussen en
16.347 workshops
288 Overige inkomsten
355
18.402
4.915
1.085
803
5.718

136.269
36.929

173.393
40.293

257
3.504

25
14

176.959

213.725

1.173
3.989
6.987
9.004
2.051

30

213.725 Totaal

echtWaar buschauffeur van het kwartaal:
Frits van de Brug

De Vleutensebaan
Op de Vleutensebaan leer je vanzelf je niet op te winden in het verkeer. Echt helemaal willekeurig werkende verkeerslichten springen op
rood en groen, zonder dat je er ook maar iets aan kunt doen. De enige
logica is dat als ik er met de bus aan kom rijden, het verkeer op de
zijweg altijd groenlicht krijgt en ik dus rood. Gülcan en Halit kunnen er
over meepraten. Het is zoals het is, een wijze les van Halit…
Alle gekheid op een stokje, ik leer door de echtWaar bus te rijden,
elke maandagmiddag en dinsdagochtend, dat “een heer in het verkeer” zijn veel leuker is dan haastig en geïrriteerd op weg te zijn. Want
er wordt wat gecrost, geracet, voorgekropen en gechagrijnd in het
verkeer. Des te leuker zijn de wuifjes en bedankjes over en weer, als er
rekening met elkaar wordt gehouden.
Dat laatste heb ik echt geleerd in Nieuw-Zeeland, waar je gewoon even plaats moet maken (is
een verkeersregel) als je ziet dat iemand je wil inhalen. Of onlangs in Canada, waar je elkaar om
de beurt op een gelijke kruising de voorrang geeft, naar gelang de volgorde van aankomen. Heel
relaxed en heel beleefd.
Rijden op de bus vind ik leuk. Soms is het stil in de bus, soms wordt er gezellig gekletst. Bij mij
staat meestal radio 4 aan, klassieke muziek. Maar als Halit de bus instapt, wordt het RTV Utrecht of
Sky, want dat vindt Halit beter te pruimen dan klassiek. Met Els luister ik dan wel weer graag naar
meeslepende koorzang.
Het is een grote familie bij echtWaar. Ik voel me daar goed thuis. En de bus rijden brengt mij terug
naar het jongetje van 8 jaar, dat thuis met de tafelstoelen en de draaikruk van de piano, de stadsbus liet rijden van Apeldoorn-Zuid naar het station en weer terug, met haltes en al. Als ik dan op
dinsdagochtend klaar ben, is er koffie en uit het raam kijkend, de spoorbaan met treinen die komen en treinen die gaan, net als de bus op de Vleutensebaan.
Ik ben van de grote en kleine treinen en deel met Anne de liefde voor de oude grote stoomlocs,
zoals die in Beekbergen en Rotterdam. En ook van de muziek, filmmuziek, klassiek, jazz en natuurlijk de saxofoon. Ik speel in het saxofoonorkest Cabrales. We hebben wel eens bij echtWaar gespeeld, op de opening. En ik houd van vogels en wandelen, dat gaat vaak goed samen, met verrekijker en telelens en al!
Na mijn werkzame leven, ik ben 72, is het erg leuk om ook op deze manier met de echtWaar bus
me verdienstelijk te maken en eigenlijk is het veel meer dan dat, omdat ik er veel voor terug krijg
van de medewerkers en de begeleiders. En ook die Vleutensebaan zal blijven komen en gaan. Op
de fiets weer terug naar huis heb ik daar geen last van.
Frits

Toekomst
Voorlopig ziet de toekomst van echtWaar er goed uit: het contract met Gemeente Utrecht geeft
stabiliteit en mooie opdrachten blijven komen. De groep mensen die bij ons wil werken, structuur
aan dag en week wil en persoonlijk wil groeien wordt nog steeds groter.
De werkplaats is gevestigd in een ontwikkelgebied. Het bouwen van woningen is reeds gestart.
Voor juni 2023 gaan we verhuizen naar een andere locatie, want ons pand wordt gesloopt.
Een nieuwe uitdaging waar al volop aan gewerkt wordt.

Vrijwilligers in de werkplaats

Marian de Bruin, Petra Tops en Jannet Vegter

Vrijwilligers op de bus

Frank Verhoeff , Frits van der Brug, Han de Wilde, Harrie Laheij, Paul Dijkstra, Paul Reus en
Wim Oijevaar.

Bestuur

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

Directie

Irma Heijnsdijk en Loes van der Heijden

Activiteitenbegeleiders

Ditske de With en Ruth van Bennekom

Dit jaarverslag hebben we laten drukken door de duurzame drukkerij Libertas Pascal, drukker in ‘t
hart! en betaald met de Utrechtse Euro.
De foto’s © zijn gemaakt door Marcel Muller, Nadine van den Berg, Evie de Heus en Madelief
Meijering.
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.

