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Inleiding 

 

 

 
Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2019 van de Stichting Geef het Dordt in Dordrecht. 
 
In de lijn van de Voedselbank en de Kledingbank is Geef het Dordt in 2017 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 2019 heeft Geef het Dordt verder 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 

  



Jaarverslag 2019 - Stichting Geef het Dordt  

 

3 

Huisvesting 

Geef het Dordt opereert tot 1 mei nog vanuit de opslag aan de Bosboom Toussainststraat 62 in Dordrecht. Diverse 

zoekacties en oproepen waren uitgezet om aan een nieuwe opslagruimte te komen. Pas halverwege maart kwam 

het verlossende bericht dat de gemeente Dordrecht een nieuwe opslagruimte ter huur kon aanbieden aan de 

Merwedestraat 277 in de wijk De Staart in Dordrecht. Het betreft het voormalige gebouw met gymzaal waar Trudy 

Overduin  met haar bekende dansschool The Seven Source het laatst gebruik van had gemaakt in 2017 en dus  al 

een tijdje leeg stond.  

Via Ad Hoc huurt de stichting nu deze ruimte, wederom op basis van tijdelijk huur. Het gebouw staat op de 

nominatie om gesloopt te worden en houdt verband met de ontwikkelingen van de N3. Het postadres voor de 

stichting betreft een ander adres.  

De maand april  stond dus in het teken van een grootscheepse verhuizing naast het ook zo operationeel mogelijk 

houden van het afhandelen van aanvragen. 

 

 

Bron: Stem van Dordt ©  
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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 

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. 
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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. 

 

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. 

http://www.geefhetdordt.nl/
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Transport 

De stichting heeft per 7 februari een tweedehands transport bus kunnen aankopen dankzij de donatie van de 

Graafstroom Kringloop in Goudriaan. 

Daarnaast mogen we kosteloos van Ames Dordrecht én de Huisraadbank Dordrecht zo af en toe een transport bus 

lenen. De benzinekosten zijn uiteraard wel voor rekening van de stichting. 

 

 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. 

 

Vrijwilligers 

In 2019 had Stichting Geef het Dordt een team van ongeveer 26 vrijwilligers. 

 

 

 

 

 

 

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

voor de nieuwe opslag aan de Merwedestraat . 
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Verschillende taken die werden uitgevoerd: 

• Chauffeurs en sjouwers 

• Planning 

• Catering 

• Opslag medewerkers 

• Kleine reparaties huisraad en meubels 

• Sorteren 

• Linnen afdeling 

• Cliënten afhandeling 

• Coördinator 

• Bestuur 

• 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.  

Naam Uren per week Taak

1 Suzan 14 36 ! totaal  50 Coordinator (aanvragen/aanbod/logistiek/begeleiding)

2 Sien 10 Achtervang coördinator

3 Sofie 7 Sorteren/opruimen

4 Els 4 Nieuwsbrief

5 Cobie 7 Administratie

6 Willem 15 Sjouwen/wegbrengen/ophalen/chauffeur/electrische app 

7 Siem 15 Sjouwen/wegbrengen/ophalen/chauffeur

8 Alain 3 Sjouwen/wegbrengen/ophalen 

9 Winus 15 Sjouwen/wegbrengen/ophalen met eigen auto

10 Tony (den Hartog) T. den Hartog jr Verhuizingen 4 Sjouwen/spullen brengen/

11 Irene 4 Schoonmaken

12 Nanne 1 * Social media

13 Sanne 2 * Social media

14 Erik 8 Chauffeur/halen/wegbrengen/opslag

15 Harma 4 * Sorteren / opruimen

16 Boekhouder 0,5 Boekhouding/aangiftes

17 Riet 2 * Opruimen/inpakken cadeau's in december

18 Henk K 4 Sjouwen en opruimen als het nodig is

19 Mariëtte 4 Voorzitter

20 Walter 0,5 Secretaris

21 Denise 1 Penningmeester

22 Iris 5 Aanvragen/Grafisch ontwerpen/website/activiteit

23 Sander 5 Technische hand- en spandiensten

24 Henk 5 Nakijken/repareren van audio,video en computers

25 Kapster Hadil 1 Gratis knippen in eigen salon 4 klanten per week

26 Ton en Wil 2 Verzamelen en vervoer kleine huisraad

Totaal uren vrijwillig per week 143

! Enige medewerker in loondienst (naast 36 uur betaald worden nog 14 uur vrijwillig gemaakt)

* Niet elke week aanwezig maar als deze vrijwilligers worden gevraagd dan ruim 3  uur per keer

Bestuur



Jaarverslag 2019 - Stichting Geef het Dordt  

 

8 

Partners  
 
Maatschappelijke organisaties én ondernemers 

 

 

 
Kosteloos transport bus mogen inzetten indien extra inzet 
nodig is en / of eigen transport bus in onderhoud is. 
Tegenprestatie: reclame exposure op website en media. 

 

 
Financiële donatie op jaarbasis. Tegenprestatie: verzamel 
depot voor decoratieve goederen. 

 

 
De stichting levert praktische aanvulling op de hulpverlening 
met huisraad. 

 

 
Toekenning WMO subsidie en samenwerking op 
armoedebestrijding. 

 

 
Samenwerking op praktische hulpverlening o.a. door extra 
verzameldepot en afstemming behoefte van hulpvraag. 

 

 
Speciale tarieven voor de stichting. Tegenprestatie: reclame 
exposure op website. 

 

 
Financiële donatie. Tegenprestatie: reclame exposure op 
website. 

 

 
Vrijwillig website onderhoud, grafische ontwerpen en 
organiseren activiteiten. 
Tegenprestatie: reclame exposure op website. 

 

 
Vrijwillige technische hand- en spandiensten. 
Tegenprestatie: reclame exposure op website. 

 

 

 
Speciale tarieven boekhouding en salarisadministratie voor de 
stichting. Tegenprestatie: reclame exposure op website. 
 

 

 
Samenwerking op armoedebestrijding. Platform voor kennis 
uitwisseling en signalering. 

 

https://www.aarental.nl/
https://www.swtdordrecht.nl/
https://cms.dordrecht.nl/
http://www.kledingbank-dordrecht.nl/
http://www.goedegebuurenotariaat.nl/
https://dordrechtthuredriht.lions.nl/
https://ruimtevoorideeen.com/
http://natiocrane.net/
https://welkombijbas.nl/index.html
http://www.platformtegenarmoede.nl/
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Partners (vervolg) 

 
Maatschappelijke organisaties én ondernemers 

 

 

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. 

 

 
Ondernemer vervoert gratis huisraad eens per maand en 
doneert bruikbare huisraad. Tegenprestatie: reclame 
exposure op website. 
 

 

 
Ondernemer geeft 8 gratis knipbeurten per week weg op 
aanvraag via onze stichting. Tegenprestatie: reclame 
exposure op website. 
 

 

 
Samenwerking op organisatie van evenementen voor 
kinderen zoals de jaarlijkse Sinterklaas / Kerstfeest waarbij de 
kinderen van gratis cadeaus worden voorzien. 

 
De stichting levert praktische aanvulling op de hulpverlening 
met huisraad. 

 

 
De stichting levert praktische aanvulling op de hulpverlening 
met huisraad. 

 

De stichting levert praktische aanvulling op de hulpverlening 
met huisraad. 

 
Voormalig Boumann GGZ. 
De stichting levert praktische aanvulling op de hulpverlening 
met huisraad. 

 

 
De stichting levert praktische aanvulling op de hulpverlening 
met huisraad. 

 

 
Samenwerking in ontwikkeling voor aanvragen van een basis 
inboedel (Wet Bijzondere Bijstand in natura). Start pilot: 
zomer 2020 

 
 
 
 
 

https://www.huisraadbank.nl/
https://www.denhartogjr.nl/
https://nl-nl.facebook.com/drechtsehairbeauty/
https://quiet.nl/drechtsteden/
https://www.legerdesheils.nl/zuidwest-nederland
https://www.vluchtelingenwerk.nl/
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Aantallen 
 
Stichting Geef het Dordt heeft in dit jaar aan 201 aanvragen kunnen voldoen met het leveren van huisraad. De 
aanvragen zijn grotendeels  via de hulpverleners van de Sociale Wijkteams Dordrecht bij ons ingediend.  
 
Deze goederen zijn gratis ter beschikking gesteld. Om een inzicht in de  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 hanteert. Dat levert het volgende algemene overzicht op: 
 
 
 

 

2019 

Aantal aanvragen 201 

Resultaat kostenbesparing voor minima €  66.050,00 

 

 

 

 

 

 

  
Door de handen van vrijwilligers Siem en Winus is al heel wat huisraad gepasseerd. 
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De vergelijking van de kostenbesparing is tot stand gekomen door onderstaand gespecificeerd overzicht: 

 

Artikelen  Aantal  Geschatte totale 

 prijs
1p bed 53 30,00€        per stuk  1.590,00€                                             

1p matras 29 15,00€        per stuk  435,00€                                                 

2p bed 17 50,00€        per stuk  850,00€                                                 

2p matras 10 30,00€        per set  300,00€                                                 

audio /video  10,00€        per stuk  -€                                                       

autostoel/fietsstoel  4 5,00€          per stuk  20,00€                                                   

baby basispakket 7 250,00€     per set  1.750,00€                                             

baby ledikant /meubilair 5 20,00€        per stuk  100,00€                                                 

bank  24 60,00€        per stuk  1.440,00€                                             

bankstel /-hoek 18 90,00€        per set 1.620,00€                                             

buggy 2 15,00€        per stuk  30,00€                                                   

bureaus  3 10,00€        per stuk  30,00€                                                   

bureaustoelen  3 5,00€          per stuk  15,00€                                                   

decoratie 7 15,00€         per set  105,00€                                                 

dekbedden  11 5,00€          per stuk  55,00€                                                   

diversen & 5,00€          per stuk  -€                                                       

droogrekje 1 2,50€          per stuk  2,50€                                                     

eetkamer tafel +stoelen 26 50,00€         per set  1.300,00€                                             

eetkamerstoelen 6 7,50€          per stuk  45,00€                                                   

fietsen 2e hands 6 50,00€        per stuk  300,00€                                                 

fietsen nieuw 100,00€     per stuk  -€                                                       

gordijnen/ rails  11 15,00€        per set  165,00€                                                 

Hometrainer 2 17,50€        per stuk  35,00€                                                   

kamerstoelen 9 10,00€        per stuk  90,00€                                                   

kast  18 25,00€        per stuk  450,00€                                                 

kerstboom 1 5,00€          per stuk  5,00€                                                     

keuken benodigeheden  7 5,00€          per set  35,00€                                                   

kinderbox 1 20,00€        per stuk  20,00€                                                   

kinderkleding 4 10,00€        per set 40,00€                                                   

kinderstoel 4 15,00€        per stuk  60,00€                                                   

kinderwagen  4 75,00€        per stuk  300,00€                                                 

kledingkast  33 25,00€        per stuk  825,00€                                                 

klok 1 10,00€        per stuk  10,00€                                                   

koelkast  18 60,00€        per stuk  1.080,00€                                             

koptelefoon 1 5,00€          per stuk  5,00€                                                     

kruimeldief 1 5,00€          per stuk  5,00€                                                     

kussens 7 2,00€          per stuk  14,00€                                                   

lampen  43 5,00€          per stuk  215,00€                                                 

linnegoed  23 2,00€          per stuk  46,00€                                                   

linnekast 3 25,00€        per stuk  75,00€                                                   

magnetron  8 10,00€        per stuk  80,00€                                                   

medisch matras 75,00€        per stuk  -€                                                       

mixer 2 7,50€          per stuk  15,00€                                                   

naaimaschine 1 25,00€        per stuk  25,00€                                                   

nachtkastje 7 5,00€          per stuk  35,00€                                                   

pannenset 12 10,00€        per stuk  120,00€                                                 

pc's  20,00€        per stuk  -€                                                       

plantenbak  2,00€          per stuk  -€                                                       

printer  10,00€        per stuk  -€                                                       

rollator / douchestoel ed 4 10,00€        per stuk  40,00€                                                   

schilderijen 3 7,50€          per stuk  22,50€                                                   

schoenenrek 3 2,50€          per stuk  7,50€                                                     

schoonmaakspullen 1 5,00€          per set 5,00€                                                     

Opnieuw &  Co Waarde

Kosten ter vergelijk
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servies 11 15,00€        per stuk  165,00€                                                 

speelgoed diverse 8 10,00€        per stuk  80,00€                                                   

spiegel 7 5,00€          per stuk  35,00€                                                   

staopstoel 150,00€     per stuk  -€                                                       

stofzuiger  10 15,00€        per stuk  150,00€                                                 

strijker/plank  4 5,00€          per stuk  20,00€                                                   

tafel  19 15,00€        per stuk  285,00€                                                 

tuinset  35,00€        per set  -€                                                       

tv kast  9 15,00€        per stuk  135,00€                                                 

tv  7 20,00€        per stuk  140,00€                                                 

vloerkleed  5 10,00€        per stuk  50,00€                                                   

volwassenekleding 10,00€        per set -€                                                       

wandplanken 1 2,50€          per stuk  2,50€                                                     

waterkoker / koffiezetap 5 5,00€          per stuk  25,00€                                                   

complete inboedel excl witgoed 22 600,00€      per set / totaal complete inboedels 13.200,00€                                           

witgoed

gasfornuis / electr kookts 27 60,00€        per stuk  1.620,00€                                             

vriezer  2 60,00€        per stuk  120,00€                                                 

wasautomaat / droger  23 60,00€        per stuk  1.380,00€                                             

Totaal witgoed 3.120,00€                                             

Totaal huisraad 31.220,00€                             
Diensten minima met samenwerkingspartners

Knipbeurt haar Drechtse  Hair & Beauty 20 15,00€        15 euro per knipbeurt SinterKerst actie 300,00€                                                 

Bevoorrading Kledingbank 300 60,00€        Donatie (6 rolcontainers pw) 18.000,00€                                           

Bevoorrading Pip en Zo 125 4,00€          Donatie speelgoed  (7 rolcontainers pj) 500,00€                                                 

Bevoorrading Let's Ruil 750 10,00€        Donatie huisraad (100 rolcontainers pj) 7.500,00€                                             

Bevoorrading Leuke Meuk 90 4,00€          Donatie knutsel spullen (5 rolcontainers pj) 360,00€                                                 

Bevoorrading Wesharing 1 450,00€     Donatie set kantoormeubelen en servies 450,00€                                                 

Bevoorrading Graafstroom Kringloop 0 -€            Donatie decoratie en antiek (1e schatting) 1.500,00€                                             

Speelgoed SinterKerst actie 311 20,00€        2 kids per gezin x 10 euro (nieuw) 6.220,00€                                             

Totaal diensten in samenwerking 34.830,00€                                           

Aantal aanvragen 201* Totaal (inclusief diensten met partners) 66.050,00€                             
* = 2019 (zonder diensten minima)

& = koffiezetapparaat, keukenweegschaal, servies ect

Het gemiddeld aantal mensen dat geholpen is: 620
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Bestuur 

 

 

 

 

 

 

Mariëtte Thies, voorzitter 

Caregiver senioren thuisbegeleiding 

Denise de Boer, penningmeester 

Sociaal Juridisch medewerker 

Walter Sierig, secretaris 

Trajectbegeleider  

Dak- en Thuisloze Jongeren 18-27 jr. 

 

Beloningsbeleid 

• Geen onkostenvergoeding en vacatiegeld voor bestuursleden 

• Bestuursleden zijn onbezoldigd 

• Vrijwilligers krijgen geen vergoeding van Stichting Geef het Dordt 

 

 SinterKerst actie op het plein bij de opslag op 4 december 
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2019 in vogelvlucht 

Naast de dagelijkse operationele uitvoering van aanvragen voor huisraad en de maandelijkse overleggen bij het 

Platform tegen Armoede Drechtsteden zijn de volgende activiteiten vanuit de stichting ondernomen. 

 

januari 

10  nieuwjaarsborrel in de Buitenwacht 

algemeen vrijwilligersovereenkomsten uitgereikt 

  onder de aandacht brengen van het aanscherpen van de voorwaarden voor aanvragen 

  formalisatie stichting als werkgever 

  bijeenkomst vrijwilligersbeleid Pauluskerk 

  lobby nieuwe opslagruimte 

februari 

1  coördinator in loondienst 

7  bestuursoverleg 

8  aankoop tweedehands transportbus 

11  opname RTV Rijnmond (oproep voor nieuwe locatie opslag) 

20  formele installatie nieuwe penningmeester 

21  werksessie Onze Stad in de Crabbehoeve 

algemeen onder de aandacht brengen van het aanscherpen van de voorwaarden voor aanvragen 

  lobby nieuwe opslagruimte 

 

maart 

14  halfjaarlijkse bijeenkomst diaconaal platform 

 

april 

1  sleutels nieuwe opslag verkregen 

25  schoonmaakactie oude opslag 

30  vrijwilligerspassen aangevraagd 

algemeen nieuwe opslag ready maken 

  verhuizing vanuit oude opslag 

  bezwaar aangetekend bij de belasting voor verkeerde sector indeling voor werkgeverschap 
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mei  

1  nieuwe opslag operationeel 

26  veiling lockers bij DOOR 

algemeen stichting formeel in sector 35 ingedeeld (bezwaar gewonnen) 

  filmopname VNG “Kom uit je schuld: de praktijk in Dordrecht” voor de landelijke themadag 

 

 

 

 

 

 

 

juni  

5  evaluatie met gemeente en Ad Hoc over nieuwe opslag 

6  bestuursoverleg 

13  politiek café “Dakloos en dan” o.l.v. Kees Thies bij DOOR 

25  Opening Dordtse Helden 

28  uitreiking vrijwilligerspas door wethouder Peter Heijkoop aan Siem Wulfsen en andere prominenten 

 

juli 

16  overleg met wethouder Peter Heijkoop (afstemming formele opening en armoedebestrijding) 

 

augustus 

algemeen 2 weken gesloten i.v.m. zomervakantie 

 

Kom uit je schuld: de praktijk 
in Dordrecht 
De campagne 'Kom uit je schuld.' Is 
gestart 
(https://www.komuitjeschuld.nl) Hoe 
helpt de gemeente Dordrecht mensen 
met schulden? We vroegen het 
wethouder Pet... 
m.youtube.com 

https://m.youtube.com/watch?v=lhHfsIzhes4&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=lhHfsIzhes4&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=lhHfsIzhes4&feature=youtu.be
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september 

5  schoonmaakactie plein opslag en uitreiking “Suze de Grootplein” door vrijwilligers aan coördinator 

 

7  formele opening van de nieuwe opslag door wethouder Peter Heijkoop 

 

20  donatie van Lions Club Dordrecht Thuredrift van 4.000 euro ontvangen 

 

23  Theodoor Stoopprijs uitgereikt door PvdA Dordrecht 

26  Openingsfeest Wijk voor Wijk 

algemeen WMO subsidie aanvraag ingediend 

 

oktober 

10  bestuursoverleg 

15  bezoek van de Lions op de opslag 

18  alle vrijwilligers hebben een etentje aangeboden gekregen door de Huisraadbank Dordrecht 
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november 

3  start samenwerking met T. den Hartog JR Verhuizingen 

10  bezoek van Woonkracht10 op de opslag 

12  Beursvloer Dordrecht 2019 

18  Plus ’t Lam Bieshof doneert 6 kilo strooigoed voor SinterKerstfeest 

25  Laurens Thuiszorg doneert speelgoed en snoepgoed voor SinterKerstfeest 

 

december 

4  in samenwerking met Quiet Drechtsteden en kapsalon Drechtse Hair & Beauty het SinterKerstfeest 

 

 

14  etentje bestuur 

algemeen toekenning WMO subsidie 

met kerst 2 weken gesloten    
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Financieel jaaroverzicht 2019 

             

 

  

Inkomsten Totaal Uitgaven Totaal

Huisraadbank Dordrecht 400€        Huur opslag 2.795€    

Stichting Studio Blijmak 150€        Energie 1.600€    

Crowdfunding Geef.nl 128€        Evides 150€        

Lionsclubs Dordrecht Thuredriht en MM 4.000€      Kosten vrijwilligersorganisatie 42€          

Donaties particulieren 1.220€      Drukwerk 48€          

Gemeente Dordrecht Subsidie WMO 2019 23.347€    Administratiekosten e-herkenning 93€          

Kosten KvK 8€            

Boodschappen 26€          

Bijdragen en Donaties 29.245€     29.245€     Huisvesting 4.762€    4.762€    

Gedoneerde huisraad prijspeil Opnieuw & co 66.050€     66.050€     Wegenbelasting 398€        

Vezekering transportbus 556€        

Brandstofkosten 262€        

Parkeerkosten 10€          

Vergoeding bezorgen Transport kosten 1.226€    1.226€    

Webhosting 52€          

Huur transportbusje 33€          

Loonheffing salaris 4.609€    

Pensioenfonds 2.103€    

Salaris coordinator 15.385€  

Bankkosten 155€        

Kosten boekhouding 340€        

Algemene kosten 22.677€  22.677€  

Afschrijvingen

Geleverde huisraad als gratis dienstverlening* 66.050€  66.050€  

Subtotaal 28.665€  

Positief/Negatief over 2019 580€        

Totaal 29.245€     29.245€  

* = levering aan 201 minima huishoudens

Exploitatie 2019 Stichting Geef het Dordt
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Begroting 2020 

 

  

Inkomsten Totaal Uitgaven Totaal

Donaties 1.500€        Huur opslagruimte 2.660€          

WMO subsidie gemeente Dordrecht 31.000€       Energie 2.280€          

Kringloop 1.000€        Evides 240€              

Bijdragen en Donaties 33.500€         33.500€        Huisvesting 5.180€          5.180€          

Bijdrage van Particulieren 250€           Verzekering en wegenbelasting Transport bus 1.060€          

Particulieren 250€              250€              Brandstof 180€              

SOC Dienst Drechtsteden 100€              Onderhoud Transport bus 1.000€          

Vergoeding bezorgen 75€                 

Vergoeding bezorgen 175€              175€              

Gedoneerde huisraad prijspeil Opnieuw & co 45.000€         45.000€        Transport kosten 2.240€          2.240€          

Website Hosting 20€                

Bank kosten 72€                

Salaris coördinator (incl. loonheffing en pensioen) 31.000€        

Boekhouder kosten 350€              

Algemene kosten 31.442€        31.442€        

Geleverde huisraad als gratis dienstverlening* 45.000€        45.000€        

Afschrijvingen

Subtotaal 38.862€        

Positief/Negatief over 2020 -4.937€         

Totaal 33.925€        33.925€        

* = levering aan circa 150 minima huishoudens

Begroting 2020 Stichting Geef het Dordt
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Vooruitblik op weg naar 2021  

In het jaar 2020 zullen er enkele zaken gaan veranderen. * 
 
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. Het idee is om hiermee als pilot halverwege 2020 te gaan starten.  
 
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.  
 
De Lions willen een “Vrienden van Geef het Dordt” gaan oprichten. Zij hebben veel contacten in het bedrijfsleven.  
 
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. 
 
Voor de opslag willen we een aanpassing van de oprit gaan maken zodat deze rolstoel toegankelijk is en tevens de 
toe- en afvoer van goederen vergemakkelijkt en veiliger maakt. Vorig jaar heeft de stichting van Bouwbedrijf Van 
Wijnen Dordrecht op de Beursvloer Dordrecht 2019 een oprijplaat geschonken gekregen. 
 
Stichting Geef het Dordt dankt alle sponsoren en vrijwilligers die dit werk mogelijk maken mede namens de 
medemensen die dat hard nodig hebben.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
* 
 Helaas heeft de stichting vanwege de Corona voorzorgsmaatregelen de deuren vanaf half maart moeten sluiten. Het 
is nog niet duidelijk wanneer de stichting weer operationeel aan de slag kan gaan. De vaste lasten blijven uiteraard 
doorgaan.  
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Contactgegevens       

 

Stichting Geef het Dordt 

Bezoekadres: 

Merwedestraat 277  te Dordrecht 

 

 

 

Openingstijden: 

Maandag t/m donderdag: 09.00 – 16.00 uur (alleen 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 

mailto:info@geefhetdordt.nl

