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Jaarverslag 2021
Dit is al weer het 7e jaarverslag van echtWaar. Coronajaar 2 gaat van start en we hopen 
dat het soepeler verloopt dan het eerste coronajaar. We zijn al wat meer gewend aan deze 
nieuwe wereld en passen ons steeds sneller aan. De werkplaats hoeft niet dicht door 
corona, maar wel een keer door de sneeuw in februari. Verder een jaar vol mooie 
opdrachten, nieuwe mensen en medewerkers die op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging.

Irma Heijnsdijk en Loes van der Heijden



Na 6 jaar bij echtWaar gaat Anne 
naar een andere dagbesteding die 
beter bij haar past. 
We missen haar vrolijke inbreng 
op de werkplaats en wensen haar 
heel veel plezier op haar nieuwe 
plek. 

Mensen
Medewerkers
In 2021 schommelt het aantal medewerkers rond de 20. Er zijn 5 nieuwe medewerkers en 
1 nieuwe Stip VSO stagiaire, een stagiaire gaat ergens anders kijken voor werk. 
Er zijn 3 mensen die hier graag even meelopen om te kijken of werken bij echtWaar iets 
voor hen is. Twee medewerkers stoppen bij echtWaar en gaan ergens anders aan de slag.
Er wordt met regelmaat een coronatest gedaan bij de verschillende mensen, maar het 
aantal besmettingen valt enorm mee. Gelukkig hoeft de werkplaats niet dicht. Dat is voor 
de meeste medewerkers niet ideaal.

5 januari was de verjaardag van echtWaar. We bestaan al weer 6 jaar. 
We hebben taartjes gebracht naar al onze medewerkers en zo hebben we het samen op 
afstand gevierd :-) 



Vrijwilligers
Ook bij de vrijwilligers is beweging: Marieke is begonnen met haar opleiding bij 
Philadelphia en dat kost, naast het werken, veel tijd en energie. Ze stopt tijdelijk bij 
echtWaar. 
Cora loopt een aantal weken mee op de werkplaats maar is niet meer bij ons. 
Heel fijn dat Dineke zich heeft gemeld! Ze komt een dag in de week ons helpen met 
allerhande klussen. Fijn! 
Anneke heeft jaren gezegd dat ze na haar pensioen een dag bij echtWaar wilde komen en 
dat doet ze. 
Na een paar maanden blijkt dat een andere vrijwilligersklus beter bij haar past en stopt ze 
bij echtWaar. 

Bezoekers
In 2021 komen de echtWaar strippenkaarthouders regelmatig een oven vullen om hun 
eigen werk te bakken. Grote groepen komen niet en individuen op zoek naar een 
cadeautje wel.

Personeel
Het personeelsbestand is stabiel: 2 mensen in loondienst, 3 zzp-ers en 13 vrijwilligers.

Stagiaires
Er zijn geen externe stagiaires van MBO-opleidingen. 
Demi is onze nieuwe Stip VSO stagiaire (foto).
Van Intermijn komen 2 keer 2 mensen om te ontdekken in welke 
branche we werken.



Buschauffeur van het kwartaal: Wim Oijevaar
Kom je binnen bij echtWaar woensdagmiddag is iedereen 
lekker aan het werk.
Het ziet er rustig en relaxt uit iedereen zo lekker bezig. 
Soms staat Jan al buiten te wachten de rest stopt langzaam 
met werken. Dan even een kopje koffie zodat iedereen zo’n 
beetje klaar is. Nou ja Marian wil haar werk graag afmaken of 
Joas moet de hond nog klaar maken. Maar dan gaan wij op 
weg muziekje aan of een goed gesprek met Jos of Marian, 
Goed op letten met al die verkeersdrempels of de smalle 
passage bij de Rode Brug. Maar na een paar keer zijn alle 
hindernissen bekend.
Dus in de meeste gevallen lekker relaxt en rustig aan soms 
zijn onze medewerkers zo rustig; het zal wel komen door het 
harde werken denk je dan.
 
Hoe heb ik echtWaar leren kennen? Volgens mij op een 
feestje, een jubileum, leuk en gezellig dacht ik. Ik was mee 
met Patricia mijn vrouw, een vriendin van Loes, zodoende. 
Een tijdje later dacht ik best leuk een middag op de bus. 
Ja dan heb je toch nog wel wat tijd over, ik ben nu 
gepensioneerd na 46 jaar in het onderwijs. Ik was docent 
Werktuigbouw op een MBO-opleiding in Utrecht/Nieuwegein. 
Daar gaf ik praktische vakken aan leerlingen van 18 tot 21 jaar 
meestal jongens. Ontzettend leuk werk. Maar nu als 
gepensioneerde is ook genieten; fietsen naar verre oorden, 
lekker klussen, 
roeien, zeilen in Friesland, lezen, filmpje kijken en wandelen!
Dus lekker bezig.
 
Het rijden op de bus is leuk en weer heel wat anders, dus ik 
hoop dat nog wel een tijdje te doen!!
Wim 



Producten
Nieuw
En weer worden er Dommen getekend. Dit jaar 4 nieuwe: Corina, Yasmina, Halit en Wendy. 
Er zijn nu 18 Domkaarten en ook van de Skyline van Stefan is een kaart gemaakt. 
Van leerresten worden mooie knijpportemonneetjes en brillenkokers gemaakt. En van 
resten gevlochten spijkerstof ontstaan de leukste etuis. Van het oude Muntgebouw zijn 
mooie tekeningen gemaakt die op bekers en bordjes komen. 
Er ontstaan cadeaupakketjes voor baby’s met mooie duurzame en fijne producten.



Van onze verslaggever: Judith Hoeve
Inmiddels werk ik per 1 februari al 5 jaar bij echtWaar. 
Ik heb het enorm naar mijn zin en ik voel mij op mijn 
plek bij echtWaar. Er is altijd wel iets te doen wat ik 
leuk vind. Tijdens het werk heerst er een gezellige 
sfeer. Altijd is er tijd voor een luisterend oor, iets wat ik 
erg fijn vind en waardeer.
Ik werk graag in de textielhoek; ik heb dan ook heel 
wat mondkapjes gemaakt. Afgelopen jaar is een 
bijzonder en raar jaar geweest, maar ondanks dat bleef 
er contact. Kortom...ik kan nog een heel lang verhaal 
opschrijven en hoe blij en dankbaar ik ben, maar 
volgens mij is het wel duidelijk ;-) 

Van onze verslaggever: Wendy Kuzee
We zijn lekker bezig met een grote opdracht 
kussenhoezen maken voor de Ikea in België.
En na 6 jaar heb ik het nog steeds naar mijn zin met 
leuke lieve collega's en begeleiders.
Groetjes, Wendy



Vrijwilliger op de werkplaats: Dineke Admiraal
Mijn naam is Dineke Admiraal (67) en ik ben sinds 
begin dit jaar vrijwilliger bij echtWaar. 
Via een vriendin die Irma kende, ben ik in contact 
gekomen met de mensen van de werkplaats. Ik ben 
al even met pensioen en was op zoek naar vrijwil-
ligerswerk waarbij ik mijn handen kon gebruiken. 
Nou, dat kan dus heel goed bij echtWaar! Ik doe 
klusjes in de keramiek afdeling, maar ook bij textiel. 
Als hobbynaaister heeft een naaimachine weinig 
geheimen voor mij. Maar mijn grootste hobby is 
tuinieren. Ik heb op het tuinenpark De Pioniers een 
siertuin (met huisje) van 250 m2 en ben vrijwilliger 
in een moestuin van iemand met de ziekte van 
Parkinson.
Ik kom 1 dag per week met plezier naar de werk-
plaats. De sfeer beviel me vanaf de eerste dag. 
Ondanks dat corona afstand oplevert en er nu min-
der mensen op een dag zijn, is iedereen ontspan-
nen met zijn werk bezig en de pauzes zijn gezellig. 
Ik hoop nog lang te kunnen blijven.

Opdrachten
Ondanks (of dankzij?) corona krijgen we mooie opdrachten. Voor de firma’s Zanders en 
HuRis maken we een servies. 
De Mitros is veel wijken aan het renoveren en de mensen die daar wonen en overlast 
hebben gehad krijgen twee bekers en chocola of een cadeaubon van de bakker. 
Rijkswaterstaat gaat de Galecopperbrug verbeteren en bestellen bekers voor alle 
betrokkenen. Tekeningen die gemaakt zijn door Joas en Jan worden voor deze opdrachten 
gebruikt. 
De MAEX bestelt bekers met de SDG’s (Sustainable Development Goals) erop en bij het 
Radboud MC krijgen veel mensen een beker met een zebravis. 
De medewerkers van Matex Deuren krijgen een gebakbordje met Dom in hun 
kerstpakket. 
Alle vrijwilligers van de Vrijwilligerscentrale Utrecht mogen een cadeautje uitkiezen en een 
deel daarvan komt bij ons een beker ophalen. 
Voor Clear Channel Belgium maken we kussenhoezen van twee heel grote banners. 
Maar ook verschillende afdelingen van de Gemeente Utrecht, de Universiteit, Utca’s finest, 
Snellies Waskit, tennisvereniging At Risk, Impulsor, onze vaste verkooppunten en vele 
anderen kopen producten bij echtWaar.



Nieuwe Domtoren volgens...
Mijn naam is Halit Ik ben sinds 3,5 jaar 
bij echtWaar. Ik ben sinds mijn geboorte 
slechtziend en sinds een half jaar kan ik 
alleen nog licht en donker zien.
Ik wilde ook de Domtoren tekenen, maar 
omdat ik niet kan natekenen heeft de 
begeleiding de Dom als voorwerp op 
tafel gezet en heb ik gevoeld om het te 
kunnen tekenen. Zo heb ik van laagje tot 
laagje gevoeld. En zo ben ik gaan 
tekenen. Eerst de betonpalen en dan het 
eerste deel en toen het volgende deel en 
toen nog een deel en toen het dak.   
Zo heb ik dus uit mijn gevoel getekend. 
Ik ben heel trots op mezelf.
Voor de kleur van de kaart heb ik eigeel 
gekozen.
Een collega van mij vond m zo mooi dat 
hij de eerste beker met mijn Dom heeft 
gekocht. Er zijn nu al 16 verschillende 
Dommen van echtWaar.



Verkooppunten
In de Utrechtse binnenstad komen twee nieuwe verkooppunten. 
Op de lijnmarkt bij Strovaii, traiteur en streekwinkel en in het mooie pand waar Boekhandel 
Broese was is Eco Warenhuis gestart.



Media
In januari, mei en augustus is er een nieuwsbrief. 
Mag Utrecht plaatst (weer) een leuk bericht van de locale makers.

Evenementen
De voortdurende maatregelen met betrekking tot corona gooien ook dit jaar roet in het 
eten. Het kerstfeest wordt een paar dagen voor de geplande datum geannuleerd. Dus ook 
nu rijdt de echtWaar kerstpakket bezorgdienst een rondje door de provincie om alle 
pakketten af te leveren.



MAEX Impuls
Dit jaar doet echtWaar een aanvraag voor de MAEX Impuls. Dit is een stimuleringsfonds 
voor verbreding of verdieping van in je organisatie. Deze aanvraag is om apparatuur te 
kopen om de nieuwe echtWaartak op te starten: Papier. We hebben € 1700 aangevraagd 
en gekregen, waardoor we bijna alle benodigde inkopen kunnen doen.



Van onze verslaggever: Corina de Graaf
Hallo, ik ben Corina de Graaf. Ik ben 47 jaar, en ben ook moeder van mijn dochter 
Annastacia en zij is 11 jaar. Ik woon bij de Kiezel van Amerpoort in Utrecht. 
Ik heb 2 poezen Kiki en Lizzy, waar ik dol op ben. Ik werkte eerst 2 dagen in de week bij de 
Bijzondere taartenfabriek in Zeist. 
Ik zit sinds kort bij echtWaar, eerst alleen op dinsdag en nu ook op de donderdag.
Dus ik ga alleen op maandag naar de Bijzondere Taartenfabriek en dinsdag en donderdag 
naar echtWaar. Bij Bijzondere Taartenfabriek bak ik taarten. Dat vind ik ook leuk om te 
doen, en thuis bak ik ook graag.
Bij echtWaar vind ik ook superleuk om lekker creatief bezig te zijn. Thuis ben ik ook 
creatief.
Mijn hobby’s zijn 3d kaarten maken en kaarten borduren, Daimant Painting doe ik, haken, 
bakken en hou ook van lekker koken en doe ook graag zwemmen.
Ik zit op zwemvereniging en wij doen ook wedstrijdzwemmen. 
Ik heb al over de 60 aan medailles van wedstrijdzwemmen.
Nou, dit is dus mijn verhaal over mijzelf.
Veel leesplezier.
 
Groetjes Corina de Graaf 



Vrijwilliger van het kwartaal: Paul Reus
Dag lezertjes
Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Paul (Reus) en ik ben een gepensioneerd 
IT-technicus. Ooit als elektronicus begonnen met werken op het RIVM. Daar hielp ik 
onderzoekers bij hun werk met speciale elektronische apparatuur. Leuke tijd, maar nu 
alweer bijna 4 jaar gepensioneerd. In mijn vrije tijd maak ik graag muziek, zoals zingen en 
gitaarspelen. Liefst oude muziek uit de jaren 60 en 70.
Frits, een advocaat, muzikant, echtWaar chauffeur, die jullie natuurlijk ook kennen, is een 
buurman van mij. Ik stond ooit buiten aan mijn camper te klussen, toen hij mij aanschoot 
met de woorden: “Dat is een leuke camper”. Afijn, na een praatje vroeg Frits mij of ik 
chauffeur wilde worden bij de Stichting echtWaar. Dat leek mij leuk, want eigenlijk keek ik 
al uit naar vrijwilligerswerk. Ik besloot inval-chauffeur te worden. 
De opleiding kreeg ik van hem, zodat ik een beetje de weg leerde kennen in Utrecht en 
verder hielp het navigatiesysteem mij om de adressen te vinden. 
Nu rij ik overal zonder aanwijzingen heen. Leuke sfeer in de bus met een muziekje op van 
Radio M.
Jan, die ik meestal als eerste ophaal, is altijd gelijkgestemd. Daarna rij ik door naar Hosnia, 
die in een compleet gerenoveerde energie-neutrale flat woont. Vaak heb ik Jos in de bus, 
die altijd graag op tijd thuis is en mij steevast vraagt of hij als eerste afgezet mag worden.
Halit, die in Vleuten woont, is een aardige vent die veel weet en waarmee je een leuk 
gesprek over van alles nog wat kunt hebben. Vaak haalde ik Gulcan dan ook op. Zij is gek 
op tekenen en heeft een fraaie schets van Domtoren gemaakt, die je terugvindt op de 
mokken en ansichtkaarten van echtWaar. Ayse moet ik heel af en toe ophalen.
Stichting echtWaar is een relaxte club mensen, waar ingetogen en geconcentreerd wordt 
gewerkt. 
Grappig is dat de beide directrices Loes & Irma ook flink meewerken èn vuile 
handen maken. Dat was op het RIVM ietsje anders. Na de rit drink altijd een kopje koffie 
of twee uit een mooie rode beker met mijn naam erop. Favoriet bij mij zijn de chocolade 
koekjes… en je hoort meteen de laatste nieuwtjes.
Zo vernam ik dat echtWaar van die mooie zwarte fleecejacks met in het wit het echtWaar 
embleem achterop. Ik heb er 2 besteld, want mijn vrouw vond het ook een mooi jack. 
Blijkbaar vinden omstanders dat ook, als we met zijn tweeën met het jack aan naast elkaar 
door de stad lopen. “Echt waar?” hoor je dan lachend vragen.
Graag tot ziens weer in de bus en bij de koffie! 



Vrienden van echtWaar
Onze trouwe vrienden zorgen weer voor een mooi bedrag als bijdrage voor de nieuwe 
elektrische bus waar onze chauffeurs de medewerkers mee halen en brengen. En voor de 
nieuw op te starten activiteit Papier wordt ook een deel van de vriendenbijdrage 
gebruikt. 
Van de eigenaresse van de voormalige bruidswinkel l’Innovation op de Potterstraat krijgen 
we heel veel bruidsmannequins die in de etalage hebben gestaan. Deze prachtige vintage 
modellen mogen we verkopen en de opbrengst in de Vrienden van echtWaar pot doen. 
We zijn er heel blij mee, hartelijk dank! 



echtWaar kerstpakket bezorgdienst 2.0 wegens gebrek aan kerstfeest in het museum.



BALANS

ACTIVA 2020 2021 PASSIVA 2020 2021
Inventaris Papier                      -              1.825 Eigen Vermogen per 1/1         42.729                59.816 
Inventaris Keramiek                      -              3.092 Resultaat lopend jaar         15.087                   9.828 
Inventaris Textiel            1.908            1.068 Rechtvorm            2.000                       396 
Vervoersmiddelen            7.663         23.091 Vrijval tussenrekening vervoer                      -                  17.377 

Voorraad grondstoffen Keramiek            1.988            2.532 Eigen Vermogen per 31/12         59.816                87.417 

Voorraad grondstoffen Textiel                 573                 428 
Voorziening Omzetten 
Rechtsvorm            1.862                             -   

Voorraad overige grondstoffen            2.150            1.825 Vrienden van echtWaar            2.429                             -   
Voorraad Verpakking                 760                 760 Te betalen BTW            1.272                   2.644 
Voorraad produkten Keramiek            2.620            2.259 Crediteuren         14.778                   6.406 
Voorraad produkten Textiel            1.558                 755 Tussenrekening Vervoer         17.377                             -   
Waarborgsom            4.000            4.000 Af te dragen loonheffing -                                   1.967 
Debiteuren            7.314            3.730 Netto loon -                                   1.405 
Nog te factureren omzet            7.627            7.525 Nog te betalen kosten -                                   7.093 
Vooruitbetaalde kosten                      -              2.317 Reservering vakantiegeld -                                   1.576 
Bankrekening         59.278         53.258 
Utrechtse Euro                    79                    43 
Contanten                    16                      -   
Totaal      97.534    108.508 Totaal      97.534        108.508 

RESULTATENREKENING

KOSTEN 2020 2021 BATEN 2020 2021
Grondstoffen Keramiek 9.908           7.622           Inkomsten WMO gelden      186.093             165.340 
Grondstoffen Textiel 816                4.635           Inkomsten uit verkoop         51.316                61.631 
Grondstoffen Papier -                 70                   Inkomsten WMO gelden vervoer 16.083               

Overige inkopen 1.227           4.302           
Inkomsten Vrienden van 
echtWaar                      -                     7.527 

Voorraadmutatie producten -                 1.164           Overige inkomsten            3.642                   4.211 
Verpakkingsmateriaal -                 1.529           
Verzendkosten -                 1.878           
Arbeidskosten 159.501     45.011        
Inhuur -                 104.599     
Vrijwilligersvergoedingen -                 9.638           
Afschrijvingen 3.791           5.064           
Huur 16.675        16.924        
Elektriciteit, water 6.325           8.104           
Schoonmaak -                 4.609           
Overige huisvestingskosten -                 496                
Verkoopkosten 5.706           1.170           
Brandstof bus -                 1.620           
Verzekering bus -                 3.101           
Overige kosten bus -                 1.198           
Vrijwilliger bus -                 1.500           
Onderhoud inventaris 710                722                
Aanschaf klein inventaris -                 800                
Administratiekosten 747                2.065           
Kantoorkosten 1.555           512                
Contributies en abonnementen -                 792                
Giften en donaties -                 765                
Telefoonkosten 835                951                
Verzekeringen 2.438           1.419           
Bankkosten 595                391                
Catering 5.241           5.567           
Niet aftrekbare voorbelasting 
(inclusief correctie 2020) -                 6.454           
Diversen 9.894           292                
 Resultaat 15.087        9.828           
Totaal    241.051    254.792 Totaal    241.051        254.792 

BALANS EN RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2021



Toekomst
Een nieuwe locatie voor de werkplaats is wat de komende tijd hoog op de agenda staat. 
Langzaamaan kruipt juni 2023 dichterbij en een stressvrije verhuizing lijkt ons heel fijn, dus 
hoe eerder we een locatie vinden hoe beter.



Raad van Advies
Pauline Geldhof, Mans Schram en Paul Dijkstra

Directie en bestuur
Irma Heijnsdijk en Loes van der Heijden

Activiteitenbegeleiders 
Ditske de With en Ruth van Bennekom

Vrijwilligers in de werkplaats
Petra Tops, Marieke Suters, Dineke 
Admiraal,Tessa Verhoeff, 
Cora Schevers (geen foto) en Anneke 
Bathenburg (geen foto)

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, Madelief Meijering 
en Irma Heijnsdijk.
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.


