
de
 D

om
to

re
n 

vo
lg

en
s 

A
nn

e

de
 D

om
to

re
n 

vo
lg

en
s 

A
ys

e

de
 D

om
to

re
n 

vo
lg

en
s 

El
s

de
 D

om
to

re
n 

vo
lg

en
s 

H
os

ni
a

de
 D

om
to

re
n 

vo
lg

en
s 

Ja
n

de
 D

om
to

re
n 

vo
lg

en
s 

Jo
as

de
 D

om
to

re
n 

vo
lg

en
s 

M
ic

hi
el

de
 D

om
to

re
n 

vo
lg

en
s 

M
ar

ia
n

de
 D

om
to

re
n 

vo
lg

en
s 

Ju
di

th
de

 D
om

to
re

n 
vo

lg
en

s 
G

ül
ca

n

de
 D

om
to

re
n 

vo
lg

en
s 

St
ef

an
de

 D
om

to
re

n 
vo

lg
en

s 
To

nn
ek

e

de
 D

om
to

re
n 

vo
lg

en
s 

Ilk
ay

de
 D

om
to

re
n 

vo
lg

en
s 

M
ah

ta

www.echtwaar.nl

D
ez

e 
ka

ar
t 

is
 g

em
aa

kt
 v

an
 p

ap
ie

r m
et

 lo
ka

al
 a

gr
ar

is
ch

 re
st

m
at

er
ia

al
 

JAARVERSLAG 

2020



Inhoud
Mensen
Producten
Evenementen
Media
Aanbesteding
Vrienden van echtWaar
Financiën
Toekomst
Smoelenboek

Jaarverslag 2020
Dit is het jaarverslag van Stichting echtWaar. 
We starten het jaar met 5 jaar echtWaar. Een mooi feest met veel mensen en ons nog niet 
bewust van wat gaat komen. 
Na 2019 wensten we ons een saai jaar. Die wens is, jammer genoeg, niet uitgekomen. Het 
wordt een jaar waarin flexibiliteit het themawoord is. 
Afschalen, opschalen, beeldbellen, pakjes rondbrengen, thuiswerk. 
Allemaal zaken die 2020 bepalen. Desondanks heeft de hele echtWaar-crew ervoor ge-
zorgd dat het jaar weer positief afgesloten is.

Irma Heijnsdijk en Loes van der Heijden



Stagiaires
Vanwege corona zijn er geen stagiaires via Nimeto geweest. 
Via Stip VSO zijn er in totaal 4 stagiaires: een stroomt uit als 
medewerker bij echtWaar, een  gaat op een andere plek stage 
lopen, gaat begeleid wonen en een MBO nivo 1 opleiding doen 
en een loopt nog steeds stage bij echtWaar.
Ook via Intermijn komen er, tussen de lockdowns door, mensen 
een dag meelopen in de werkplaats.

Mensen
Medewerkers
Een stagiaire van Stip VSO is in 2020 gestart als medewerker op de werkplaats. 
Een persoon heeft een proefperiode van 3 maanden bij echtWaar gehad en is daarna 
ergens anders gaan werken. 
Helaas hebben we ook van een medewerker afscheid genomen. Al met al zijn er nog 
steeds 19 mensen werkzaam bij echtWaar. 
Door corona zit iedereen regelmatig thuis. 
Sommigen krijgen thuiswerk en anderen vinden dat niet fijn of het lukt niet om thuis te 
werken. 
De werkplaats is het zenuwcentrum van waaruit we videobellen, appen, pakjes sturen en 
werk brengen en halen. 
Zo houden we toch contact met elkaar.



Vrijwilligers
In januari komt Eric Harms het het busteam versterken. 
Onze vrijwilligerJannet vindt het met corona te spannend om naar 
de werkplaats te komen en Marieke meldt zich als nieuwe vrijwilli-
ger. Marieke komt uit de horeca en wil zich laten omscholen in de 
zorg. Ze vindt een leerwerktraject bij Philadelphia en komt een dag 
in de week allerlei voorkomende klussen op de werkplaats doen.

Bezoekers
Dit jaar geen groepen op de werkplaats vanwege corona, maar wel regelmatig individuen 
die een cadeautje willen kopen. Leuk!

Personeel
Ten opzichte van 2019 verandert er in 2020 niet veel op het gebied van personeel: 
2 mensen in loondienst, 3 mensen als zzp-er en 16 vrijwilligers.

Werkplaatsvrijwilliger van het kwartaal: Marieke Suters
"Ken je dat gevoel wanneer je ergens binnenloopt en de sfeer je gelijk aanspreekt en 
je je ontspannen voelt? Dat is precies het gevoel wat ik kreeg bij echtWaar toen ik daar 
afgelopen zomer naar binnen stapte om een dag mee te lopen. Ik was net mijn baan 
kwijt in de horeca/evenementen sector en ik was op zoek naar een nieuwe baan in de 
gehandicaptenzorg. 
Na die eerste dag ben ik blijven plakken en tot op heden kom ik daar 1 dag in de week 
om mee te helpen met alle leuke en mooie dingen die ze maken. Het werk wat ik hier 
doe helpt me ontspannen en mijn gedachten van me af te zetten. 
De hulp die Irma en Loes mij aanbieden voor mijn startende opleiding en het werken in 
de gehandicaptenzorg maakt deze plek uniek en mede daarom dat ik hier ook graag wil 
blijven komen. Daarnaast hou ik ontzettend veel van honden en Blondi maakt het voor 
mij de perfecte plek om als vrijwilliger iedere week te komen!! 



Producten
Nieuw
Van al die mooie Domtorens getekend door onze medewerkers, 14 stuks (!), maken we 
ansichtkaarten in vrolijke frisse kleuren. Ze worden bij Libertas Pascal gedrukt op papier 
gemaakt met lokaal agrarisch restmateriaal. Bij het Triodos evenement in november 2019 
stonden we naast Urban Cacao uit Amsterdam. Bij hen bestellen we chocola met een 
wikkel vol Dommen volgens... De ansichtkaarten en chocolade wordt bij verschillende 
winkels in de stad verkocht. 
En natuurlijk de mondkapjes. We krijgen nog steeds de mooiste lapjes binnen waar dus 
ook de mooiste mondkapjes van gemaakt worden.

Stefan maakt een mooie tekening van de skyline van Utrecht. 



Opdrachten
Door het virus verandert er het een en ander bij de opdrachten: de winkels verkopen heel 
goed en kerstpakketten worden er niet besteld. 
We maken bekers voor de Nederlandse vereniging van Toerzeilers en die sturen we in een 
stevig doosje naar iedereen toe. 
Bij een bruiloft krijgen de gasten een espressokopje met de Dom erop. Het personeel van 
Museum Catharijneconvent drinkt koffie uit een beker met een gouden tekening van 
objecten uit het museum getekend door een aantal van onze medewerkers. 

Het personeel van de afdeling KNO bij het Radboud UMC krijgt voor hun verjaardag in 
2021 een Usherbeker met zebravisje. Er gaan 180 bekers richting Radboud! 

Er zijn veel particulieren die een bestelling bij ons doen en ook bedrijven die personeel 
een beker willen geven of in een pakketje willen bijvoegen. 
Way2Web, Gemeente Utrecht, Tover, Quasset, Atelier Buitengewoon, Harshagen Advies, 
Amelishof, Clear Channel Belgium, Urban Matter concepts, Universiteit Utrecht, Kinder-
dagverblijf Madelief, Brouwerij Jovius en Uco bestellen allemaal mooie producten bij 
echtWaar. 

Hogeschool Utrecht locatie Amersfoort heeft ons gevonden en dat vinden we leuk. Na 
een opdracht voor 60 bekers met de skyline nu tasjes bedrukt bij de Katoenfabriek. Deze 
mooie skyline van Amersfoort is getekend door Joas.



Veel mensen in Oog in Al drinken al koffie uit een beker van echtWaar. Er zijn prachtige 
tekeningen gemaakt door Anne, Joas, Stefan en Gulcan van de Cereolfabriek, het 
Landhuis Oog in Al en de Daphne Schippersbrug. Ze zijn allemaal terug te vinden op 
bekers die TAART. verkoopt. De Cereolfabriek van Joas, de Daphne Schippersbrug van 
Gulcan en Anne en het Landhuis Oog in Al van Stefan. In totaal zijn er 8 tekeningen 
gemaakt.

Verkooppunten
Newws is een het nieuwe winkelconcept voor de Wereldwinkels. 
De pilotstore op de Nachtegaalstraat verkoopt onze producten. 
In het winkeltje met lokale producten van Vineyard Food & Drinks (flexwerkplek op Lage 
Weide) staan onze bekertjes. In de loop van het jaar verplaatst het winkeltje zich naar 
Meneer Potter (ook Vineyard Company) in de Bibliotheek op de Neude. 
Bij Meneer Potter kun je koffie-to-go of een broodje halen tijdens de pandemie.



Evenementen
2020 was niet het jaar voor evenementen. Die zijn er dus ook niet geweest behalve ons 
jubileum, nog net voordat corona losbarst. Het is heel gezellig en er komen veel mensen. 
‘s Middags is er high tea voor de medewerkers met veel zelfgebakken hapjes. We krijgen 
een mooie taart met onze Domtorens van TAART. Later komen ook de vrienden, familie, 
partners en klanten, er zijn ongeveer 200 mensen. We bakken oliebollen, er is champagne 
en buiten een frietfiets. Het is een geslaagd feestje.

December 2016 ColofonDecember 2016

De echtWaar 
nieuwjaarsborrel op de 
werkplaats is gezellig 
druk. We blikken terug 
op een mooi jaar waarin 
veel gebeurd is. We 
gaan vol vertrouwen het 
nieuwe jaar tegemoet.

Er zijn nu al 3 versies 
van de Domtoren op 
onze bekers en kannen: 
de Domtoren volgens: 
Jan, Anne en Hosnia.

Dames 3 van Volleybal 
Vereniging Utrecht 
sponsoren wij met 
t-shirts met ons logo.
Ze worden kampioen!

Januari 2017

Sponsor Domtoren volgens... Nieuwjaarsborrel Vormgeving & Tekst

We krijgen een 
nieuwe medewerker 
huishoudelijke dienst: 
Blondi.

Juli 2016

Blondi

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

April 2016

Tandem

We hebben een 
opdracht voor de 
nieuwe vergaderkamer 
van de burgemeester. 
De tekeningen op de 
stof zijn gemaakt door 
onze medewerkers.

Februari 2016

Stoel burgemeester

Januari 2016

De opening door de 
burgemeester op 
16 januari is een groot 
succes! 
Er zijn 250 mensen. 
Burgemeester Van 
Zanen is blij met zijn 
echtWaar ambtsketen.

Opening

September 2015

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.

Nieuwe locatie

Mei 2015

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

Domtoren volgens...

Januari 2015

5 januari 2015 
starten we op de 
Amsterdamsestraatweg 
onze werkplaats 
keramiek en textiel met 
5 medewerkers.

De startechtWaar heeft zich in
5 jaar tijd ontwikkeld 
tot een echt bedrijf. 
We zijn er blij mee! 
En we blijven mooie 
producten maken 
met onze fijne 
medewerkers.

Loes en Irma

5 jaar echtWaar 

Irma Heijnsdijk
Loes van der Heijden
Evi de Heus
Madelief Meijering
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Media
We maken 3 nieuwsbrieven. 
 
echtWaar staat op de nieuwe fietsroutekaart Utrecht van de Social Impact Factory. 
Een fietsroute de stad langs veel sociale ondernemingen. 
In de UIT agenda van juli/augustus is een pagina besteed aan producten die in Utrecht 
worden gemaakt. De bekers van echtWaar staan erbij. 

echtWaar feliciteert de koning!  www.echtwaar.nl

We hoopten op een gecombineerd uitstapje/kerstdiner bij het Spoorwegmuseum op 18 
december, maar dat houden we tegoed in 2021. De koningsmarkt kon natuurlijk ook niet 
doorgaan. 
Iedereen heeft een selfie gemaakt in een echtWaar koningstshirt, toch nog feest :-)



Burgemeester Jan van Zanen neemt afscheid van Utrecht. 
In het AD staat een fotocompilatie van evenementen waar Jan bij was. De foto van onze 
opening staat er ook bij.
Onze nieuwe burgemeester drinkt haar koffie uit een echWaar bekertje en dat nieuws haalt 
het AD regionieuws. Na een eigen post op Instagram door Sharon Dijksma pakt een 
journalist van het AD het op.

Van onze verslaggever: Joas van der Weijde
Ik vind het hier leuk. Ik vind het fijn dat het een rustige 
plek is. 
Van bordjes prikken, stempelen en engeltjes maken 
word ik rustig. 
De keramiek vind ik het leukst.
Sam is mijn hulphondje. In de pauze laat ik Sam uit en 
ren ik lekker met Sam. 
Ik heb ook een Domtoren getekend, tekenen vind ik 
heel leuk. Thuis teken ik ook graag, maar wel in het 
weekend want dan heb ik veel tijd. 
Met Sinterklaas heb ik bekers met mijn Dommen 
gegeven, dat vonden ze heel leuk. 
Als ik thuiskom van hier dan ga ik filmpjes kijken of 
gamen. 

Hoogovens volgens Joas



echtWaar buschauffeur van het kwartaal: 
Han de Wilde
Mijn naam is Han de Wilde en ik ben een van de chauffeurs 
op de bus van echtWaar, Pim Cupcake. Vanaf het begin, 
5 jaar geleden heb ik met veel belangstelling de ontwikke-
ling van echtWaar gevolgd, een prachtig initiatief met 
enthousiaste mensen.

Ik was tot mijn pensioen docent biologie bij het ROC Utrecht/ Midden Nederland, 
afdeling Laboratoriumtechniek. Van keramiek of textiel heb ik geen verstand maar 
toen de eigen bus aangeschaft werd zag ik me wel een zinnige bijdrage leveren als 
chauffeur.

Ruim 2 jaar rijd ik de medewerkers op dinsdag- en woensdagmiddag naar huis en 
dat is heel gezellig. Soms hebben we verhalen over de tandarts of familieleden die 
op bezoek komen of hoe de vrachtwagens en tractors heten. Soms over wat ze die 
dag gedaan hebben en hebben ze me dat al trots laten zien. 
Er zijn ook ritjes waarbij niemand zin heeft om te praten en dan is het rustig of staat 
de radio aan. Het is heel fijn om de medewerkers te kennen en merken dat ze met 
plezier werken bij echtWaar. 
Er zijn momenteel zoveel vrijwilligers die willen rijden dat ik voortaan alleen op 
dinsdagmiddag rijd zodat ik op woensdagmiddag weer vrij heb om bijvoorbeeld 
naar de film te gaan.

Mijn kleinkinderen wonen in Noorwegen en daar ga ik graag regelmatig naartoe. 
Een prachtig land en ik ben al een paar jaar op Noorse les om me daar een beetje 
verstaanbaar te maken. Verder besteed ik tijd aan onze hond, familie en leesgroep 
en geniet al jaren van mijn pensioen.

Het eerste jubileum van echtWaar werd op 5 januari geweldig gevierd met mede-
werkers en alle mensen die echtWaar een warm hart toedragen. Ik hoop er nog een 
aantal van mee te maken.

Bekers gemaakt voor Noda Eetbar & Deli in het oude postkantoor aan de Neude in op-
dracht van Vineyard Company.



Vanuit Bunnik, waar ik woon, kom ik (bijna) altijd op de fiets naar echtWaar. Dat is 
een fijn stukje fietsen, eerst door Rhijnauwen en Amelisweerd en dan door de stad. 
Ik heb een rode fiets die Anne “Pinky Pie” heeft genoemd. Als ik niet met de fiets 
ga, dan kom ik met de trein, dat duurt 7 minuten en dan loop ik vanaf station Utrecht 
Centraal naar echtWaar. Dat vind ik altijd een leuk stukje lopen omdat je dan de 
Amsterdamsestraatweg “wakker” ziet worden.  
Op de werkplaats aangekomen drink ik een kop koffie, op maandag, dinsdag en 
woensdag is Michiel er dan meestal ook al en bespreken we het laatste voetbal-
nieuws. Om half tien ga ik dan net als iedereen aan de slag. 
Meestal achter de laptop bezig met de nieuwsbrief, foto’s bewerken of iets grafisch. 
Soms verdwijn ik dan de studio in en zie je me pas in de pauze weer. Tijd voor de 
lunch even een kletspraatje met Anne en weer aan het werk. Een foto op Instagram 
en Facebook plaatsen en onze volgers zijn weer up-to-date over wat er hier gebeurt. 
En het is weer pauze dit keer met thee en een koekje, met Judith praat ik over 
“bullet journaling”. 
Een knuffel van Estelle op donderdag. De laatste lootjes en het is tijd om naar huis te 
gaan. Op de fiets weer door de stad en het bos om vervolgens weer in Bunnik aan te 
komen. 

Bij echtWaar heb ik het enorm naar mijn zin gehad. Ik heb me vanaf het begin thuis 
gevoeld. Zoals Halit zei: “Je past zo in het meubilair.” Ik ga de fijne sfeer en gezellig-
heid missen en de leuke gesprekken met de mensen die hier werken. 
Ik ben blij dat ik stage heb mogen lopen bij dit fantastische bedrijf!

Maar nu is het tijd om mijn school af te maken en mijn diploma te halen. 
Tot ziens!

Aanbesteding
Een aanbesteding winnen bij de gemeente (2019) betekent een Social Return (SR) 
invullen voor het aanbestede bedrag. 
Bij aanbesteding hoger dan € 100.000 wordt 5% SR gevraagd. Die 5% is voor echtWaar 
2%, vanwege het werk met onze doelgroep.  
De aanbesteding is voor drie jaar. echtWaar ontvangt die € 100.000 in drie jaar. 
Voor de invulling van de SR kunnen wij verschillende dingen opvoeren: 
het bieden van stageplaatsen van het speciaal onderwijs, het bestellen van producten of 
diensten zoals bij De Koekfabriek of de Fietskoerier. 
We zijn volop bezig om aan onze verplichting te voldoen.

Hoi! 
Ik ben Madelief en ik ben stagiaire bij echtWaar. 
Ik studeer media en communicatie op Nimeto. Op deze mbo-op-
leiding leer je fotograferen, filmen, teksten schrijven en nog veel 
meer vaardigheden die nodig zijn voor het media vak. Het afgelo-
pen half jaar heb ik bij echtWaar stage gelopen om te zien hoe het 
er in de praktijk aan toegaat en werkervaring op te doen.



In de ritten voel ik mij soms net Joris Linssen van het TV- programma Taxi. 
Door het stellen van uitdagende vragen krijg je verhalen en ervaringen terug. 
Bij de een wat uitgebreider dan bij de ander. En soms ook verrassende antwoorden.
En altijd bijzonder om te horen hoe iedereen het naar zijn zin heeft bij echtWaar. 
En ook ik heb het naar mijn zin als chauffeur. Ik doe het op mijn vrije dag en maak er 
graag tijd voor vrij. Soms moet ik een ritje afzeggen vanwege werkverplichtingen, 
maar altijd is een collega-chauffeur bereid om over te nemen. 
Wat mij betreft blijf ik nog een lange tijd chauffeur van bus Pim.

echtWaar buschauffeur van het kwartaal: 
Frank Verhoeff
Op de woensdagochtend mag ik meerdere medewerkers thuis 
ophalen met de bus en naar de werkplaats brengen. 
Het rijden met de bus is niet alleen leuk, maar ook gezellig en 
dankbaar om te doen. 



Vriend van echtWaar: Jeroen Schmaal
Hoi Allemaal.
Ik wil jullie wat vertellen. 
echtWaar maakt een belangrijk onderdeel uit van het leven van Marjo en mij. 
Dagelijks hebben we met ze te maken. En vooral ’s ochtends.
Vlak na het opstaan maak ik mezelf en Marjo een cappuccino. En die drinken we 
uit bekers. Met daarop de Domtoren volgens Jan. Daarbij eet ik een bakje muesli. 
Uit een blauwe of groene kom van echtWaar. En als ik in het weekend mezelf wil 
verwennen, dan serveer ik mezelf bij de ochtendkrant een paar bonbons. Op een 
schaaltje van echtWaar. We hebben er drie. Eentje met de Domtoren volgens Ayse, 
eentje volgens Stefan en een gele volgens Jan.
Marjo en ik zijn dus fan van echtWaar. En omdat er geen fanclub is, zijn we lid ge-
worden van de Vriendenclub.  

Ik ben dus Vriend en fan van echtWaar. En ik wil dit moment even gebruiken om te 
vertellen waarom. Zo’n vijfjarig jubileum is daar een mooi moment voor.
Ik ben dus fan van echtWaar om hun producten. Niet alleen het keramiek, maar we 
hebben thuis bijvoorbeeld ook een gele poef van hier. En een paar prachtige 
tassen, waar ik alle boodschappen in doe. Ik heb er een ook een van oude 
spijkerbroeken. Daar zit een broekzak op. En in die broekzak zit een bonuskaart 
van de Albert Heijn. Superhandig!

Ik ben fan omdat het hier volgens mij een enorm goede plek is voor mensen met 
enige of wat meer afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben hier een goede tijd en 
doen belangrijk werk.

Ik ben fan van echtWaar om hun nieuwsbrief, die is echt heel geinig. En tenslotte 
ben ik fan vanwege de mensen die er werken. Ik ben een groot fan van Irma en 
Loes en ik hoor ook heel veel goede dingen over de anderen die er werken. 
Er is maar een nadeel aan echtWaar. Dat is dat ze zulke goede spullen maken dat 
ze maar niet kapotgaan en ik geen nieuwe voor mezelf kan kopen. Ik word namelijk 
altijd een beetje hebberig als ik hier ben en al het moois zie. Dus koop ik maar 
cadeautjes voor mijn familie en vrienden. Mijn zus en zwager uit Italië zijn er 
vandaag ook, en die hebben de kast al vol staan. Gelukkig blijven ze nieuwe 
producten uitvinden.

Beste echtWaar, bedankt voor het wat mooier maken van deze wereld de 
afgelopen vijf jaar. Zo komen we er wel met elkaar.
Beste mensen, word ook lid van de fanclub van echtWaar. Het kost iets, maar 
wordt goed besteed. Je kunt je opgeven bij Irma of Loes. 
Beste Domtorenontwerpers: jullie zijn geweldig.
En beste Irma, Loes en collega’s: ik wens jullie een saai nieuw jaar toe! 

Vrienden van echtWaar
De trouwe 11 Vrienden van echtWaar zorgen ervoor dat we weer nieuwe mallen kunnen 
kopen. Wij waarderen dat enorm!



Buschauffeur van het kwartaal: Harrie Laheij

Hallo,
Ik ben Harrie en rijd al bijna anderhalf jaar iedere donderdagoch-
tend het busje om Jan, Anne en Hosnia, en daarna Halit op te 
halen (als Ayse niet met de tandemfiets opgehaald wordt - regen! 
kou! -  dan is zij de laatste waarvoor ik de taxi mag zijn).

’s Morgens, iets over 8 uur, d.w.z. veel scholieren die lak hebben aan verkeersre-
gels, door de wijk Wittevrouwen (met een basisschool, kinderfietsjes, ouders met 
bakfietsen); het leven van een echtWaar-chauffeur is niet altijd makkelijk!! Hoe over-
leef je zoiets?
Als het bij deze basisschool te druk en onoverzichtelijk wordt, dan ben ik erg ruim-
hartig in het verlenen van voorrang aan iedereen. (Johan Cruijff zei ooit: “Als wij de 
bal niet hebben, kunnen we niet scoren”; in navolging van de grote meester denk ik 
dan: “Als ik geen snelheid heb, kan ik nergens tegenaan rijden”!!). Een handelswijze 
die tot nu toe succesvol blijkt te zijn.

Ondanks die ochtenddrukte lukt het me iedere keer weer om Jan, Anne en Hosnia 
veilig op de werkplaats af te zetten, om vervolgens (de grote drukte is voorbij, ’t is 
bijna 9 uur) Halit in Vleuten op te halen. 
Mijn passagiers zijn zo vroeg in de ochtend niet erg spraakzaam (met uitzondering 
van Anne, die graag voluit meezingt als er iets herkenbaars op de radio is) en ik heb 
wel het idee dat ze met plezier naar de werkplaats gaan.
EN DAN IS ER KOFFIE.
Ik ben heel positief over dit chauffeursbaantje. Als ik rond half elf – na de koffie aan 
de “stamtafel” naar huis fiets, heb ik een prima gevoel. Zinvol bezig geweest...laat 
nou de rest van die dag maar komen.

echtWaar vierde begin januari z’n 5-jarig jubileum. Ik wil als chauffeur ook het 
10-jarige jubileum meemaken.

Harrie   



BALANS

ACTIVA 2019 2020 PASSIVA 2019 2020
Inventaris Werkplaats               1.582                         -   Eigen Vermogen per 1/1            42.598            42.729 
Inventaris Keramiek               1.447                         -   Resultaat lopend jaar                    131            15.087 

Inventaris Textiel               2.670               1.908 
 Onttrekking Voorziening Omzetten 
Rechtsvorm 2.000,00          

Vervoersmiddelen            12.155               7.663 Eigen Vermogen per 31/12            42.729            59.816 

Voorraad grondstoffen Keramiek               2.090               1.988 
Voorziening Omzetten 
Rechtsvorm               8.500               1.862 

Voorraad grondstoffen Textiel                    338                    573 Vrienden van echtWaar                    601               2.429 
Voorrad Overige grondstoffen               2.150 Te betalen BTW                    939               1.272 
Voorraad Verpakking                    778                    760 Crediteuren            20.267            14.778 
Voorraad produkten Keramiek               2.608               2.620 Tussenrekening Vervoer 15.684                      17.377 
Voorraad produkten Textiel               1.979               1.559 
Waarborgsom               4.000               4.000 
Debiteuren            23.967            14.941 
Spaarrekening                       11                         -   
Bankrekening            34.618            59.278 
Utrechtse Euro                    376                       79 
Contanten                    101                       16 
Totaal        88.720        97.534 Totaal        88.720        97.534 

RESULTATENREKENING

KOSTEN 2019 2020 BATEN 2019 2020
Arbeidskosten 140.302        159.501        Inkomsten WMO gelden         173.393         186.093 
Verzekeringen 2.275              2.438              Inkomsten uit verkoop            40.293            51.315 

Huur 16.347           16.675           
Inkomsten cursussen en 
workshops 25                      

Onderhoud inventaris 288                   710                   Overige inkomsten                       14               3.642 
Administratiekosten 355                   747                   
Diversen 18.402           9.894              
Elektriciteit, water 4.915              6.325              
Kantoorkosten 1.085              1.555              
Telefoonkosten 803                   835                   
Vakliteratuur -                    
Verkoopkosten 5.718              5.707              
Bankkosten en kosten postbank 
rekening 1.173              595                   
Afschrijvingen 3.989              3.791              
Catering 6.987              5.241              
Bijscholing -                    
Grondstoffen Keramiek 9.004              9.908              
Grondstoffen Textiel 2.051              816                   
Grondstoffen Overig 1.227              
 Resultaat 30                      15.087           
Totaal      213.725      241.051 Totaal      213.725      241.051 

BALANS EN RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2020



echtWaar kerstpakket bezorgdienst wegens gebrek aan kerstfeest op de werkplaats.



Toekomst
Ergens in de komende jaren wordt de bus te vervangen voor een exemplaar dat milieu-
vriendelijker rijdt. We hopen de bijdrage van de Vrienden van echtWaar op te kunnen 
sparen voor dit doel. En natuurlijk blijft een nieuwe locatie op de agenda staan.
Na driekwart jaar corona zijn wij er zat van maar helaas het virus nog niet van ons. 
We passen ons zo goed mogelijk aan en hopen dat snel iedereen gevaccineerd is waardoor 
de wereld weer een beetje open kan.

echtWaar tegen Corona!



Bestuur
Pauline Geldhof - voorzitter (vanaf 01-09-2014 tot 17-12-2020)
Mans Schram - penningmeester (vanaf 01-09-2014 tot 17-12-2020)
Annemarijn Schoon - secretaris (vanaf 15-07-2016 tot 15-02-2020)

Directie en bestuur(m.i.v.17-12-2020) 
Irma Heijnsdijk en Loes van der Heijden

Activiteitenbegeleiders 
Ditske de With en Ruth van Bennekom

Vrijwilligers in de werkplaats
Petra Tops, Marieke Suters, Marianne 
van den Brul en Tessa Verhoeff

Vrijwilligers op de bus 
Frank Verhoeff , Frits van der Brug, Han de Wilde, 
Harrie Laheij, Paul Dijkstra, Paul Reus, Wim Oijevaar en 
Eric Harms



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, Marike van Pagée, Evie de Heus en Madelief Meijering.

Ondanks alle zorgvuldigheid m.b.t. het gebruik van foto’s en teksten kunnen er wellicht fouten 
ingeslopen zijn. Mocht dat het geval zijn dan horen we het graag.


