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Inleiding

Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2018 van de Stichting Geef het Dordt in Dordrecht.
In de lijn van de Voedselbank en de Kledingbank is Geef het Dordt opgericht. Deze stichting stelt zich ten doel
goede, herbruikbare huisraad in te zamelen en weg te geven aan mensen die dit om allerlei redenen niet zelf
kunnen betalen. Denk daarbij aan het inrichten van een woning voor mensen die na een moeilijke periode weer op
zichzelf gaan wonen. Ook voor het noodzakelijk vervangen van huisraad bij mensen met een kleine beurs kunnen
hulpverleningsinstanties een beroep doen op Geef het Dordt. Zo wordt een huis weer een thuis!
Geef het Dordt is ontstaan vanuit het initiatief van ervaringsdeskundige Suzan de Groot en werkt voor alle
minderbedeelde inwoners van Dordrecht ongeacht de culturele of religieuze achtergrond.
In 2018 heeft Geef het Dordt flink aan de weg getimmerd om de organisatie verder te professionaliseren. Met
goed gevolg voor het vergroten van het lokale draagvlak dankzij alle vrijwilligers die minderbedeelde mensen een
warm hart toedragen.

Mariëtte Thies
Bestuursvoorzitter
Stichting Geef het Dordt
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Huisvesting
Geef het Dordt opereert vanuit de opslag aan de Bosboom Toussainststraat 62 in Dordrecht. Het betreft een
voormalig schoolgebouw waar de stichting het gymlokaal tijdelijk huurt van Ad Hoc tot mei 2019. Het postadres
voor de stichting betreft een ander adres.

Doelstelling
De doelstelling van stichting Geef het Dordt is vastgelegd in de statuten.
1.

De stichting heeft ten doel:
a.

het recyclen van goederen in het kader van armoedebestrijding en duurzaamheid. Door middel
van een ruilidee (wederdienst) kunnen klanten van de Sociale Teams in Dordrecht in aanmerking
komen voor deze goederen;

b.

het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.

De stichting streeft samenwerking na met organisaties met een vergelijkbare doelstelling.

3.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Werkwijze
Stichting Geef het Dordt is bestemd voor mensen uit Dordrecht die niet over voldoende financiële middelen
beschikken om zelf huisraad aan te schaffen. Deze mensen kunnen via hun begeleider of hulpverlener een
aanvraag indienen voor noodzakelijke huisraad. Het is niet de bedoeling dat mensen zelf contact opnemen met
onze stichting indien zij huisraad nodig hebben.
De begeleider of hulpverlener heeft voorafgaand aan een aanvraag bij onze stichting:


een inkomenstoets gedaan;



alsmede middels een huisbezoek gecheckt of de aan te vragen goederen noodzakelijk zijn.

Daarna vult de begeleider of hulpverlener het aanvraagformulier in en dient dit in bij de stichting. Via onze
planning wordt er een afspraak gemaakt om de benodigde huisraad te bekijken. De cliënt komt dan samen met de
begeleider of hulpverlener op het afgesproken tijdstip langs op de opslag. De begeleider of hulpverlener is
verantwoordelijk voor vervoer van de huisraad naar de woning. De stichting kan eventueel tegen vergoeding en in
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overleg bezorgen. Dit doen wij tot aan de voordeur op de begane grond. De client is zelf verantwoordelijk dat de
huisraad naar de juiste ruimte of verdieping wordt gebracht.
De stichting Geef het Dordt verwerkt praktisch geen aanvragen van witgoed zoals een wasmachine of een
koelkast. De vraag is groot, het aanbod helaas klein. Wellicht kan de stichting in de toekomst nog een
samenwerkingsverband opstarten in tweedehands witgoed met een korte garantie op functioneren tegen een
acceptabele vergoeding door de client.
Stichting Geef het Dordt werkt samen met – en accepteert aanvragen van - onderstaande hulpverleners en
organisaties;


Sociale Wijkteams Dordrecht;



Sociale Dienst Drechtsteden;



Leger des Heils;



Vluchtelingenwerk;



Yulius GGZ;



Boumanhuis GGZ;



De Hoop GGZ;

Verder alle instellingen, kerken en stichtingen die mensen begeleiden.

Aanbod
Dankzij al onze gulle gevers van huisraad zoals particulieren en bedrijven, kunnen wij weggeven wat wij
ontvangen. Elk jaar zijn wij weer positief verrast dat we veel huisraad aangeboden krijgen. Helaas moeten we wel
streng en kritisch zijn bij het aannemen van deze spullen. Alleen goede gebruikte en nieuwe huisraad is bruikbaar
om weg te geven. Beschadigde huisraad moeten de mensen zelf wegbrengen naar het afvalbrengstation of via
het grofvuil laten ophalen. Dat wordt niet altijd begrepen.
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Social Media
De stichting Geef het Dordt beschikt over diverse platforms op social media.
Zo is onze website te vinden via:
www.GeefHetDordt.nl
Deze website geeft algemene informatie over onze stichting. Onze aanvraagformulieren zijn bij de hulpverleners
en organisaties waarvan we aanvragen accepteren in bezit.
Tevens is stichting Geef het Dordt te vinden op Facebook en LinkedIn.
Onze social media platforms worden belangeloos beheerd door twee vrijwilligers.

Transport
De stichting beschikt niet zelf over een transport bus. Wel mogen we af en toe een transport bus lenen van een
bevriende ondernemer met een tweedehandswinkel in Dordrecht. Daarnaast mogen we kosteloos van Ames
Dordrecht zo af en toe een transport bus lenen.
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Op 25 oktober hebben we een mooie cheque in ontvangst mogen nemen van de Graafstroom Kringloop in
Goudriaan.

Hiermee gaan we een tweedehands transport bus aanschaffen.

Financiën
Stichting Geef het Dordt is volledig afhankelijk van giften. Particulieren, kerken, organisaties en de gemeente
Dordrecht zijn onze belangrijkste financiële sponsors. Bedrijven helpen ons belangeloos met hun diensten en
goederen.
Stichting Geef het Dordt werkt low budget. Uitgaven en kosten worden tot een minimum beperkt.
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen.
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Vrijwilligers
In 2018 had Stichting Geef het Dordt een team van ongeveer 23 vrijwilligers.

Een deel van de vrijwilligers van Geef het Dordt rondom onze coördinator.

Verschillende taken die werden uitgevoerd:


Chauffeurs en sjouwers



Planning



Catering



Opslag medewerkers



Kleine reparaties huisraad en meubels



Sorteren



Linnen afdeling



Cliënten afhandeling



Coördinator



Bestuur
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Communicatie (website, social media, flyers activiteiten)
Activiteiten medewerkers

Enkele vrijwilligers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt.
Stichting Geef het Dordt is voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de diverse taken.

Aantallen
Stichting Geef het Dordt heeft in dit jaar aan 197 aanvragen kunnen voldoen met huisraad. De aanvragen zijn
hoofdzakelijk via de hulpverleners van de Sociale Wijkteams Dordrecht bij ons ingediend.
Deze goederen zijn gratis ter beschikking gesteld. Om een inzicht aan kostenbesparing voor de minima in beeld te
brengen is tevens een waarde toegekend aan de goederen op basis van inschatting van prijzen die Opnieuw en Co
hanteren. Dat levert het volgende algemene overzicht op:

2018
Aantal aanvragen
Resultaat kostenbesparing

197
€ 47.948,00

voor minima
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De vergelijking van de kostenbesparing is tot stand gekomen door onderstaand gespecificeerd overzicht:

Artikelen

Aantal

Kosten ter vergelijk

Geschatte totale

Opnieuw & Co Waarde

prijs

Bank

12

60 euro per stuk

€

720,00

Bankstel /-hoek

7

90 euro per set

€

630,00

1p bed

17

30 euro per stuk

€

510,00

2p bed

19

50 euro per stuk

€

950,00

1p matras

18

15 euro per stuk

€

270,00

2p matras

15

30 euro per set

€

450,00

Medisch matras

1

75 euro per stuk

€

75,00

Kamerstoelen

15

10 euro per stuk

€

150,00

Eetkamer tafel +stoelen

9

50 euro per set

€

450,00

Tafel

11

15 euro per stuk

€

165,00

Gordijnen/ rails

22

15 euro per set

€

330,00

Vloerkleed

2

10 euro per stuk

€

Autostoel/fietsstoel

1

5 euro per stuk

TV kast

1

15 euro per stuk

€

15,00

Kledingkast

9

25 euro per stuk

€

225,00

Kast

40

25 euro per stuk

€

1.000,00

Kinderkleding

1

10 euro per set

€

10,00

Volwassen kleding

1

10 euro per set

€

10,00

10 euro per stuk

€

-

20 euro

€

-

Audio /video
PC's

20,00
€

5,00

Speelgoed diverse

2

10 euro per stuk

€

20,00

Lampen

28

5 euro per stuk

€

140,00

Keuken benodigdheden

22

5 euro per set

€

110,00

Strijkijzer/plank

3

5 euro per stuk

€

15,00

Decoratie

4

15 euro per set

€

60,00

Linnengoed

29

2 euro

€

58,00

Fietsen nieuw

4

100 euro per stuk

€

400,00

Fietsen 2e hands

3

50 euro per stuk

€

150,00

Dekbedden

16

5 euro per stuk

€

80,00

Kussens

2 euro per stuk

€

-

Plantenbak

2 euro per stuk

€

-

Tuinset

35 euro per set

€

-

Bureaustoelen

5

5 euro per stuk

€

25,00

Bureaus

2

10 euro per stuk

€

20,00

Baby ledikant /meubilair

3

20 euro per stuk

€

60,00
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Baby basispakket

12

250 euro per set

€

3.000,00

Kinderbox

1

20 euro per stuk

€

20,00

Kinderstoel

2

15 euro per stuk

€

30,00

Rollator / douchestoel ed.

4

10 euro per stuk

€

40,00

Vriezer

1

60 euro per stuk

€

60,00

Stofzuiger

1

15 euro per stuk

€

15,00

Koelkast

6

60 euro per stuk

€

360,00

Wasautomaat /droger

6

60 euro per stuk

€

360,00

Magnetron

3

10 euro per stuk

€

30,00

Waterkoker / koffiezetap

4

5 euro

€

20,00

Gasfornuis / elektr. kookts

11

60 euro per stuk

€

660,00

10 euro per stuk

€

20,00

Printer
TV

4

20 euro per stuk

€

80,00

Kinderwagen

2

75 euro per stuk

€

150,00

Buggy

3

15 euro per stuk

€

45,00

Diversen &

23

5 euro per stuk

€

115,00

Sta-op stoel

1

150 euro per stuk

€

150,00

Complete inboedel

33

600 euro per set

€

19.800,00

Diensten minima
Knipbeurt haar

15

15 euro per knipbeurt

€

225,00

Bevoorrading Kledingbank

100

Donatie Kledingbank (2 rolcontainers pw)

€

6.000,00

Speelgoed

75

Donatie Pip en Zo (4 rolcontainers pj)

€

300,00

Bevoorrading Let's Ruil

75

Donatie (10 rolcontainers pj)

€

750,00

Bevoorrading Leuke Meuk

75

Donatie (4 rolcontainers pj)

€

300,00

Kantoormeubilair

10

Donatie Wesharing (10 werktafels)

€

100,00

Lockers

12

Donatie Studio Blijmakers

€

600,00

Computerschermen

50

Donatie goed doel Afrika

€

250,00

Schilderijen

10

Donatie DOOR (t.b.v. de Kunstnacht)

€

500,00

Kerst / Sintactie

350

2 kids per gezin x 10 euro (nieuw)

€

7.000,00

Aantal aanvragen*

197

Totaal

€

47.948,00

* = 2018 (zonder diensten minima)
& = koffiezetapparaat, keukenweegschaal, servies ect
Het gemiddeld aantal mensen die geholpen is: 650
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Bestuur
M.E. Thies, voorzitter
D. de Boer, penningmeester
W.J. Sierig, secretaris

Beloningsbeleid


Geen onkostenvergoeding en vacatiegeld voor bestuursleden



Bestuursleden zijn onbezoldigd



Vrijwilligers krijgen geen vergoeding van Stichting Geef het Dordt
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Financieel jaaroverzicht 2018

Exploitatie 2018 Stichting Geef het Dordt
Inkomsten
Supermarkt 't Lam B.V. Sponsoractie 2018
Donatie Starbucks
Donaties 2018 via Geef.nl 26670
Gift / donatie
Gift van Huisraadbank

Totaal
36

Uitgaven
Huur opslagruimte

500

Aanschaf extra sloten

Totaal
2120
30

1.163
75
200

Bijdragen en Donaties
Lening om huur te betalen

1974
250

1974

Particulieren
SOC Dienst Drechtsteden

250

250

Vergoeding bezorgen

110

Vergoeding bezorgen

210

Huisvesting

2150

Aanbetaling Transport bus

2000

Brandstofkosten

180

Transport kosten

2180

2150

100

St. Kringloopcentr. Graa B 98 2975BK
OTTOLAND Nederland gift Kringloopwinkel

3000

Kringloopwinkel

3000

210
Website Hosting

20

Bankkosten

72

Algemene kosten

92

2180

3000
92

Afschrijvingen

Totaal
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Subtotaal
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Positief/Negatief over 2018
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5434
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Begroting 2019

Begroting 2019 Stichting Geef het Dordt
Inkomsten
Donaties
Subsidie gemeente Dordrecht

Totaal
1.500
23.000

Kringloop

3.000

Bijdragen en Donaties
Bijdrage van Particulieren

27500
250

27500

Particulieren
SOC Dienst Drechtsteden

250

250

Uitgaven

Totaal

Huur opslagruimte

2660

Energie

2280

Huisvesting

4940

Verzekering en wegenbelasting Transport bus

1060

Brandstof

4940

180

100

Vergoeding bezorgen

75

Vergoeding bezorgen

175

175
Transport kosten
Website Hosting
Bank

1240

1240

20
72

Salaris coördinator

23000

Algemene kosten

23092 23092

Afschrijvingen

Totaal
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Positief/Negatief over 2019
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Vooruitblik naar / beleidsplan 2019
In het jaar 2019 zullen er enkele zaken gaan veranderen.
Voor de tijdelijke huisvesting van de opslag aan de Bosboom Toussaintstraat 62 in Oud Chrispijn is bekend dat
Stichting Geef het Dordt de ruimte leeg moet opleveren op 1 mei. Met de gemeente Dordrecht zijn wij in overleg
voor een alternatieve opslagruimte.
Voor de coördinator (initiatiefneemster Suzan de Groot en enige fulltimer) is Stichting Geef het Dordt in overleg
met de gemeente Dordrecht om te kijken of zij in loondienst van de stichting kan worden genomen. Zodoende is
de spil en drijvende kracht van de organisatie gewaarborgd en wordt gezamenlijk gewerkt aan armoedebestrijding
op een duurzame wijze die extra schuldenverzwaring voorkomt voor de minima.
Voor de vrijwilligers gaan we een vrijwilligersovereenkomst opstellen. Daarmee zijn zij verzekerd tegen
aansprakelijkheid en ongevallen via de gemeente Dordrecht. Tevens kunnen de vrijwilligers met een afstand tot
de arbeidsmarkt deze overeenkomst overleggen aan de uitkerende instantie.
Stichting Geef het Dordt en de Sociale Dienst Drechtsteden zijn in overleg over verdergaande samenwerking. De
centrale aandacht is daarbij gericht op aanvragen voor complete inboedels voor mensen die echt aan de grond
zitten.
Stichting Geef het Dordt en de Stichting Huisraadbank in Dordrecht, zijn in gesprek over verdergaande
samenwerking. Fuseren zou een optie kunnen zijn. Zo worden kennis, kunde en middelen gebundeld om nog beter
diensten te kunnen verlenen aan mensen die ons hard nodig hebben bij een nieuwe start in hun leven.
Samenwerking met andere organisaties blijft noodzakelijk.
Voor zowel de financiën als de goederen blijft Stichting Geef het Dordt afhankelijk van giften. Wij hopen dat onze
sponsors hun bijdrage blijven geven om dit werk te kunnen blijven doen. Nieuwe sponsors worden constant
gezocht.
Om financiële giften voor sponsors aantrekkelijker te maken, gaan wij de ANBI status bij de belastingdienst
aanvragen. Om aan de voorwaarden hiervan te kunnen voldoen, zullen we ook op dit vlak verder moeten
professionaliseren.
Met de gift van de Graafstroom Kringloop in Goudriaan gaan we een eigen transport bus aanschaffen.
Stichting Geef het Dordt dankt alle sponsoren en vrijwilligers die dit werk mogelijk maken mede namens de
medemensen die dat hard nodig hebben.
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Contactgegevens
Stichting Geef het Dordt
Bezoekadres:
Bosboom Toussaintstraat 62 te Dordrecht

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 09.00 – 16.00 uur (op afspraak)

T 06-12269758
E info@geefhetdordt.nl
I www.GeefHetDordt.nl

Kamer van Koophandelnr.:

70212848

RSIN nummer:

858194466

TRIODOS Bankrekeningnr.:

NL89 TRIO 0338 8362 17

Volg ons op social media:
Stichting Geef het Dordt
is deelnemer van het
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