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Voorwoord 

 

 

 
Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2020 van de Stichting Geef het Dordt in Dordrecht. 
 
Het jaar 2020 zorgde voor extra uitdagingen doordat in maart ineens COVID-19 een feit was én onze transport bus 
niet meer te repareren bleek te zijn. Maar met extra inzet van de vrijwilligers én hulp van Ames Dordrecht en De 
Huisraadbank met een leen-transport bus heeft Geef het Dordt aan 200 aanvragen van minderbedeelde mensen 
kunnen voldoen. Ondanks dat we 13 weken gesloten zijn geweest door Corona en vakantie is dat door vlieg- en 
kunstwerk maar één aanvraag minder dan in 2019. Gezien de omstandigheden een topprestatie dus!    
En wij zijn in november enorm verrast door de gulle gift van Lions Club Host, Lions Club Thuredriht en AA Rental 
met een nieuwe tweedehands transport bus. Wauw wat zijn we daar enorm dankbaar voor en blij mee! 
 
Daarnaast heeft Geef het Dordt ook weer verder aan de weg getimmerd om de organisatie verder te 
professionaliseren. Zo is de stichting: 

 een leerwerkbedrijf geworden voor de opleidingen logistiek (met logistiek inzicht kun je armoede 
bestrijden) en mobiliteit (fietsreparaties) van het Da Vinci College in Dordrecht; 

 door de belastingdienst erkent als ANBI organisatie; 
 een pilot gestart met de Sociale Dienst Drechtsteden voor aanvragen van een basis inboedel (Wet 

Bijzondere Bijstand in natura). 
 
Al met al met goed gevolg voor het vergroten van het lokale draagvlak dankzij alle vrijwilligers, organisaties en 
ondernemers die minderbedeelde mensen een warm hart toedragen. We zijn enorm trots op onze stichting! 
 
Mariëtte Thies 

 

Bestuursvoorzitter  

Stichting Geef het Dordt 
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Doelstelling 
 

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. 
 

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 
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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; 

 

 

 Anteszorg; 

 ASVZ; 

 Boumanhuis GGZ; 

 Contourdetwern; 

 De Hoop GGZ; 

 Derwish Zorg; 

 Facet Ridderkerk; 

 Leger des Heils; 

 Sociale Wijkteams Dordrecht; 

 Sociale Dienst Drechtsteden; 

 Stichting Nitzana; 

 Pameijer; 

 Stichting Anders; 

 SVF Drechtsteden; 

 Team Toeleiding en Bemoeizorg; 

 Uitvoeringsbrigade; 

 Vivenz; 

 Vivera Zwijndrecht; 

 Vluchtelingenwerk; 

 Yulius GGZ. 

 

 

Verder alle instellingen, kerken en stichtingen die mensen begeleiden. 
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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 de milieustraat 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.  

 

Ook is stichting Geef het Dordt te vinden op Facebook en LinkedIn. 

Onze social media platforms worden belangeloos beheerd door twee vrijwilligers. 

 

Transport 

Helaas is onze tweedehands transport bus, die we hebben kunnen aankopen dankzij de donatie van de 

Graafstroom Kringloop in Goudriaan in 2019, kapot gegaan en was niet meer te repareren. Gelukkig mochten we 

van maart tot en met november kosteloos van Ames Dordrecht én de Huisraadbank Dordrecht een transport bus 

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

Eind november zijn we enorm verrast door de gulle gift van Lions Club Host, Lions Club Thuredriht en AA Rental  
met een nieuwe tweedehands transport bus.  
 

 

 Financiën 

Stichting Geef het Dordt is volledig afhankelijk van giften. Particulieren, kerken, organisaties en de gemeente 
Dordrecht zijn onze belangrijkste financiële sponsors. Daarbij is de samenwerking met de Sociale Dienst 
Drechtsteden (pilot Wet Bijzondere Bijstand in natura) gekomen waarbij we vouchers kunnen verzilveren.  
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 2020 had Stichting Geef het Dordt een team van ongeveer 26 vrijwilligers. 

 

 

 

 

 

 

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 

Een deel van de vrouwelijke vrijwilligers van Geef het Dordt 
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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 3 Voorzitter
20 Walter 0,5 Secretaris
21 Denise 1,5 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 142,5

! 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
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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. 
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Partners (vervolg) 

 
Maatschappelijke organisaties én ondernemers 

 

 

Doordat de Huisraadbank formeel per september 2020 is 
opgeheven, stopt ook de samenwerking formeel. Maar 
persoonlijk zullen de betreffende medewerkers als vrijwilligers 
bij de stichting betrokken blijven.   

 

 
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: pilot voor aanvragen van een basis inboedel 
(Wet Bijzondere Bijstand in natura).  

 

 
 

 
Samenwerking met Davinci College Dordrecht als 
leerwerkbedrijf (opleidingen logistiek en mobiliteit) 

 
 



Jaarverslag 2020 - Stichting Geef het Dordt  

 
10 

Aantallen 

 
Stichting Geef het Dordt heeft in dit jaar aan 200 aanvragen kunnen voldoen met het leveren van huisraad. De 
aanvragen zijn via verschillende hulpverleners bij ons ingediend.  
 
Deze goederen zijn gratis ter beschikking gesteld. Om een inzicht in de kostenbesparing voor de minima in beeld 
te brengen is ook een waarde toegekend aan de goederen op basis van inschatting van prijzen die een 
kringloopwinkel hanteert. Dat levert het volgende algemene overzicht op: 
 
 
 

 

2020 

Aantal aanvragen 200 

Resultaat kostenbesparing voor minima €  74.260 

 

 

 

 

 

 

  
Een deel van de mannelijke vrijwilligers van Geef het Dordt 
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De vergelijking van de kostenbesparing is tot stand gekomen door onderstaand gespecificeerd overzicht: 

 

Artikelen Aantal Geschatte totale 
 prijs

1p bed 37 35,00€                   per stuk 1.295,00€                                             
1p matras 29 20,00€                   per stuk 580,00€                                                 
2p bed 12 55,00€                   per stuk 660,00€                                                 
2p matras 7 35,00€                   per set 245,00€                                                 
afvalbak 2 10,00€                   per stuk 20,00€                                                   
audio /video 4 10,00€                   per stuk 40,00€                                                   
autostoel/fietsstoel 1 5,00€                     per stuk 5,00€                                                     
baby basispakket 5 255,00€                 per set 1.275,00€                                             
baby ledikant /meubilair 7 25,00€                   per stuk 175,00€                                                 
baby kleding 2 5,00€                     per set 10,00€                                                   
badkamerkastje 3 30,00€                   per stuk 90,00€                                                   
bank 23 65,00€                   per stuk 1.495,00€                                             
bankstel /-hoek 11 95,00€                   per set 1.045,00€                                             
beddenspiraal 3 25,00€                   per stuk 75,00€                                                   
bestek 5 3,00€                     per set 15,00€                                                   
boekenkast 8 45,00€                   per stuk 360,00€                                                 
broodrooster 1 10,00€                   per stuk 10,00€                                                   
buggy 1 15,00€                   per stuk 15,00€                                                   
bureau 11 15,00€                   per stuk 165,00€                                                 
bureaustoelen 9 5,00€                     per stuk 45,00€                                                   
commode 1 30,00€                   per stuk 30,00€                                                   
decoratie 5 15,00€                    per set 75,00€                                                   
dekbedden 11 5,00€                     per stuk 55,00€                                                   
droogrek 3 2,50€                     per stuk 7,50€                                                     
eetkamer tafel +stoelen 16 55,00€                    per set 880,00€                                                 
eetkamerstoelen 12 10,00€                   per stuk 120,00€                                                 
fietsen elektrisch 1 100,00€                 per stuk 100,00€                                                 
fietsen 2e hands 25 50,00€                   per stuk 1.250,00€                                             
gordijnen/ rails 14 15,00€                   per set 210,00€                                                 
kamerstoelen 15 15,00€                   per stuk 225,00€                                                 
kapstok 2 10,00€                   per stuk 20,00€                                                   
kast 34 25,00€                   per stuk 850,00€                                                 
kerstspullen 3 5,00€                     per stuk 15,00€                                                   
keuken benodigeheden 9 5,00€                     per set 45,00€                                                   
kinderbed 8 25,00€                   per stuk 200,00€                                                 
kinderbox 2 20,00€                   per stuk 40,00€                                                   
kindermatras 4 15,00€                   per stuk 60,00€                                                   
kinderstoel 2 15,00€                   per stuk 30,00€                                                   
kinderwagen 4 75,00€                   per stuk 300,00€                                                 
kledingkast 22 25,00€                   per stuk 550,00€                                                 
klok 1 10,00€                   per stuk 10,00€                                                   
koffiezetapparaat 3 10,00€                   per stuk 30,00€                                                   
kussens 19 3,00€                     per stuk 57,00€                                                   
lampen 42 5,00€                     per stuk 210,00€                                                 
linnegoed 20 3,00€                     per stuk 60,00€                                                   
linnekast 7 25,00€                   per stuk 175,00€                                                 
maxicosi 2 15,00€                   per stuk 30,00€                                                   
medisch matras 1 80,00€                   per stuk 80,00€                                                   
nachtkastje 2 5,00€                     per stuk 10,00€                                                   
opbergbakken 1 5,00€                     per stuk 5,00€                                                     
pannenset 9 10,00€                   per stuk 90,00€                                                   
rugzak 1 3,00€                     per stuk 3,00€                                                     
schoenenrek 1 3,00€                     per stuk 3,00€                                                     
schoonmaakspullen 4 5,00€                     per set 20,00€                                                   
servies 12 15,00€                   per stuk 180,00€                                                 
spiegel 5 5,00€                     per stuk 25,00€                                                   
staopstoel 1 150,00€                 per stuk 150,00€                                                 
stofzuiger 11 20,00€                   per stuk 220,00€                                                 
strijker/plank 6 5,00€                     per stuk 30,00€                                                   

Waarde Kringloopwinkel
Kosten ter vergelijk
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tafel 26 20,00€                   per stuk 520,00€                                                 
tv 9 50,00€                   per stuk 450,00€                                                 
tv kast 14 20,00€                   per stuk 280,00€                                                 
verf 9 15,00€                   per stuk 135,00€                                                 
vloerkleed 6 15,00€                   per stuk 90,00€                                                   
wandplanken 2 5,00€                     per stuk 10,00€                                                   
wasmand 1 5,00€                     per stuk 5,00€                                                     
waterkoker / koffiezetap 3 10,00€                   per stuk 30,00€                                                   
complete inboedel excl witgoed 29 650,00€                  per set / totaal complete inboedels 18.850,00€                                           
witgoed
gasfornuis / elektr kooktst 8 60,00€                   per stuk 480,00€                                                 
koelkast 8 60,00€                   per stuk 480,00€                                                 
magnetron 4 10,00€                   per stuk 40,00€                                                   
vriezer 4 60,00€                   per stuk 240,00€                                                 
wasautomaat / droger 9 60,00€                   per stuk 540,00€                                                 

Totaal witgoed 1.780,00€                                             
Totaal huisraad (A) 31.220,00€                                

Diensten minima met samenwerkingspartners
Bevoorrading Kledingbank 125 60,00€                   Donatie (6 rolcontainers pw) 7.500,00€                                             
Bevoorrading Pip en Zo 125 4,00€                     Donatie speelgoed  (7 rolcontainers pj) 500,00€                                                 
Bevoorrading Let's Ruil 0 organisatie niet actief door corona -€                                                       
Bevoorrading Leuke Meuk 180 4,00€                     Donatie knutsel spullen (10 rolcontainers pj) 720,00€                                                 
Bevoorrading Graafstroom Kringloop 12 550,00€                 Donatie decoratie en antiek (12 leveringen) 1.500,00€                                             
Donatie aan MBO/St Present 10 30,00€                   Donatie inhoud Zomer Tassenactie kinderen 300,00€                                                 
Donatie aan Irene Kuhne 1 300,00€                 Donatie 3 dozen lappen stof en naaimachine tbv 300,00€                                                 

naailes aan Dordtse minima
Donatie aan Wijk voor Wijk 200 2,00€                     Donatie kop en schotels 400,00€                                                 
Donatie aan Wijk voor Wijk 4 50,00€                   Donatie dozen ministeck 200,00€                                                 
Donatie aan Wijk voor Wijk 4 5,00€                     Donatie tassen kerst decoratie 20,00€                                                   
Donatie aan Da Vinci College 20 20,00€                   Donatie nieuwe werkbroeken 400,00€                                                 
Donatie aan St Anders 1 200,00€                 Donatie inrichting slaapkamer meisje 10 jaar 200,00€                                                 
Donatie aan Speelgoed december actie 1.300 20,00€                   Donatie aan oa Leger des Heils, SWT, ASVZ 26.000,00€                                           

Totaal diensten in samenwerking (B) 38.040,00€                                
Aantal aanvragen 200* is 5 per week Totaal A + B 74.260,50€                             
* = 2020 (zonder diensten minima) waarbij
13 weken gesloten ivm corona en vakantie

Aantal kinderen 1.436
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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 

 

 

  

Vrijwilligers Sien en Willem bij “Het onzichtbare zichtbaar”   
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2020 in vogelvlucht 

Naast de dagelijkse operationele uitvoering van aanvragen voor huisraad zijn de volgende activiteiten vanuit de 

stichting ondernomen.  

Door het Corona virus is de stichting enkele weken extra gesloten geweest. Op de achtergrond zijn activiteiten wel 

doorgegaan zoals bijvoorbeeld een verbetering van de opslagcapaciteit (binnen én buiten van het los- en laadpunt), 

het op afstand onderhouden van het netwerk en de logistieke afstemming van het aanbod. 

 

januari 

15  overleg met afdeling Duurzaam van gemeente Dordrecht 

28  overleg met Sociale Dienst Drechtsteden  

 

februari 

20  overleg bestuur 

algemeen transport bus onherstelbaar kapot gegaan 

 

maart 

6  deelname aan foto tentoonstelling “Het onzichtbare zichtbaar” (doorbreek het taboe op 
armoede) van Platform tegen armoede Drechtsteden en stichting SUN 

15 corona maakt wereldwijd haar intrede 

20  donatie restanten verf door Luijten VVZ 
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algemeen vanaf 16 maart operationeel moeten sluiten i.v.m. het coronavirus 

 

april 

2  geholpen met rondrijden van voedselpakketten voor de Voedselbank 

 

 

28  donatie oprijplaat bij de opslag door bouwbedrijf Van Wijnen Dordrecht 

 

mei  

1  overleg bestuur 

17  operationeel weer opgestart na de 1e corona stop 

 

juni  

10  video-overleg Sociale Dienst Drechtsteden 
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22  donatie van 1.000 euro door de Kringloopwinkel Graafstroom 

30  deelname aan project Zomertas van Stichting Present Dordrecht Papendrecht 

 

juli 

3  overleg met Lions Club 

9 en 15  deelname aan opruimdag Crabbehof en opruimdag Wielwijk (grof vuil duurzaam inzamelen) 

 

augustus 

7  barbecue voor alle vrijwilligers 

algemeen 4 weken gesloten i.v.m. zomervakantie 

 

september 

1  Weer aan de slag na de zomervakantie 
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6  Richard van HVC bedankt voor het schoonmaakonderhoud van ons plein bij de opslag 

 

10  overleg bestuur 

14  donatie RVS spullen voor de keuken van De Kwekkeltuin 

23  ondertekening raamovereenkomst samenwerking met Sociale Dienst Drechtsteden inzake Wet  

Bijzondere Bijstand in natura 

algemeen WMO subsidie aanvraag ingediend 

  aanvraag ANBI status ingediend bij belastingdienst 

oktober 

1  start samenwerking met Sociale Dienst Drechtsteden inzake de Wet Bijzondere Bijstand in 
natura (pilot) 
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15 start samenwerking met Da Vinci College Dordrecht als leerwerkbedrijf (opleidingen logistiek en 
mobiliteit) 

 

30  deelname uitzending Via Cultura inzake gestarte samenwerking met Da Vinci College Dordrecht 

 

november 

4  eerste gerepareerde fietsen door Da Vinci College Dordrecht opgehaald door Siem en Winus 

 

12  toekenning ANBI status door de belastingdienst 

 

23  deelname aan inzamelingsactie voor menstruatie-armoede 
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27  donatie nieuwe transportbus door Lions Club Host / Lions Club Thuredriht / AA Rental 

 

december 

2  grote december-cadeau-actie voor 1.300  kinderen uit arme gezinnen 

3  overleg bestuur 

9-15  hart-voor-de-zorgmedewerkers-actie: 3.500 harten van 400 kg gedoneerde marsepein gemaakt  

bij Restaurant Post én Da Vinci College 
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15  donatie aan Speelotheek Pip & Zo 

 

algemeen toekenning WMO subsidie 

met kerst 2 weken gesloten    
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Financieel jaaroverzicht 2020 

 

  

Donaties Huisvesting
Zakelijk 6.500,00€     Huur opslag 2.400,00€     
Particulieren 2.426,75€     Energie 3.733,55€     
Projecten 100,00€         Water 1.690,92€     

Boodschappen 993,66€         
Gedoneerde huisraad prijspeil Kringloopwinkel* 74.260,00€   Divers 68,20€           

Onderhoud inventaris 16,15€           
Sub-totaal 83.286,75€     

Sub-totaal 8.902,48€        
Vouchers SDD 1.210,00€        

Transportkosten
Bezorgkosten 140,00€           Motorrijtuigenbelasting 262,00€         

Verzekering bus 368,56€         
Verkoopopbrengst bus 500,00€           Benzine 552,32€         

Boete 57,00€           
Subsidie WMO 31.000,00€     

Sub-totaal 1.239,88€        

Loonkosten
Salaris werknemer 18.200,84€   
Bijdrage PFZW 2.221,44€     
Loonheffing 5.119,00€     

Sub-totaal 25.541,28€     

Administratieve kosten
Bankkosten 194,72€         
Kosten vrijwilligerspas 31,00€           
Boekhouding 353,95€         
Internet 30,00€           
Kantoorartikelen 17,85€           

Sub-totaal 627,52€           

Afschrijving

Geleverde huisraad als gratis dienstverlening* 74.260,00€   

Sub-totaal 74.260,00€     

Reserve 5.565,59€        

Totaal 116.136,75€   Totaal 116.136,75€   

* inclusief diensten met partners

Exploitaite 2020 Stichting Geef het Dordt

INKOMSTEN UITGAVEN
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Begroting 2021 

 

 

 

 

  

INKOMSTEN UITGAVEN

Donaties Huisvesting
Zakelijk 2.000,00€     Huur opslag 2.400,00€     
Particulieren 1.000,00€     Energie 3.800,00€     

Water 2.300,00€     
Sub-totaal 3.000,00€       Boodschappen 2.000,00€     

Onderhoud opslag/voorraad 100,00€        
Vouchers SDD 9.000,00€       

Sub-totaal 10.600,00€     
Bezorgkosten 150,00€          

Transportkosten
Subsidies 31.614,00€     Motorrijtuigenbelasting 550,00€        

Verzekering bus 850,00€        
Gedoneerde huisraad prijspeil Kringloopwinkel* 60.000,00€     Benzine 1.200,00€     

Onderhoud bus 1.000,00€     

Sub-totaal 3.600,00€       

Loonkosten
Salaris werknemer 18.500,00€   
Bijdrage PFZW 2.300,00€     
Loonheffing 4.500,00€     

Sub-totaal 25.300,00€     

Administratieve kosten
Bankkosten 200,00€        
Kosten vrijwilligerspas 35,00€           
Boekhouding 350,00€        
Internet 30,00€           
Kantoorartikelen 25,00€           
Telefoonabonnement 120,00€        
Geleverde huisraad als gratis dienstverlening* 60.000€        

Sub-totaal 60.760,00€     

Reserve 3.504,00€       

Totaal 103.764,00€  Totaal 103.764,00€  

* inclusief diensten met partners

Begroting 2021 Stichting Geef het Dordt
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Vooruitblik op weg naar 2022  

In het jaar 2021 zullen we doorpakken op het verder professionaliseren van de organisatie.   
 
Stichting Geef het Dordt en de Sociale Dienst Drechtsteden zijn de samenwerking aangegaan inzake een pilot 
voor 40 aanvragen van basis inboedels via de Wet Bijzondere Bijstand in natura. In de ervaring die hierbij wordt 
opgedaan zal het traject in afstemming verder worden verbeterd. Na levering van een basis inboedel kan de 
stichting een voucher indienen waarvoor 650 euro vergoeding wordt uitgekeerd. Voor de hulpbehoevende is dit 
gratis en voor de SDD een stuk goedkoper qua uitvoering van deze wet. Geef het Dordt bouwt hiermee meer 
zekerheid in om de vaste lasten van opslag en vervoer te kunnen dekken. Zodoende is een win-win-win situatie 
ontstaan én is duurzaam door efficiënt hergebruik. Na de pilot wordt bekeken of deze samenwerking wordt 
voortgezet. 
 
Stichting Huisraadbank in Dordrecht heeft in het 3e kwartaal van 2020 besloten haar activiteiten formeel te 
stoppen. Tot een fusie is het niet gekomen. De prettige samenwerking had vooral betrekking op het transport en 
hulp bij activiteiten. Tevens heeft Stichting Huisraadbank diverse financiële donaties aan Geef het Dordt gedaan 
waarvoor we zeer dankbaar zijn. Gelukkig blijven de vrijwilligers betrokken bij activiteiten van Geef het Dordt. Dus 
de samenwerking wordt in deze vorm voortgezet waardoor kennis en expertise op een prettige manier een 
aanvulling blijft. 
 
Samenwerking met andere organisaties blijft noodzakelijk. Geef het Dordt staat open voor elke zinvolle 
samenwerking waarmee de samenleving is geholpen. 
 
Nu Geef het Dordt voor het Da Vinci College Dordrecht een leerwerkbedrijf is geworden, vergt de begeleiding van 
stagiaires meer tijd dan van de vrijwilligers. Het idee is om een vrijwilliger de coördinator hierin te gaan laten 
ondersteunen. 
 
Het is gebleken dat de opslagruimte van oudsher nog formeel een status heeft van “sportaccommodatie”. Dit is 
tot uiting gekomen door de extra tarieven en veel hogere maandbedragen voor de levering van elektriciteit, gas en 
water. Geef het Dordt is in overleg met de eigenaar, de gemeente, over de correctie hiervan. Dit gaat een grote 
kostenbesparing opleveren in deze vaste lasten. 
 
Het idee bestaat tot samenwerking met de reclassering en Bureau Halt voor de inzet van uit te voeren taakstraffen 
bij de stichting door jonge overtreders in de leeftijd van 18-27 jaar. Zodoende wordt Geef het Dordt geholpen met 
klussen en krijgen de overtreders ervaring mee over medemenselijkheid en praktische werkdiscipline.  
 
Voor het eerst heeft Geef het Dordt een positief saldo eind 2020 behaald. Dit had mede te maken met de 
uitsparing van 10 maanden vaste lasten (verzekering, wegenbelasting en onderhoud) van de uitgevallen transport 
bus en de verzilverde vouchers bij de SDD. Nu kunnen plannen worden gemaakt voor: 

 Het starten met opbouwen van een reserve voor een jaar financiële draagkracht van de vaste lasten en 
loonkosten van de coördinator; 

 Het uitbetalen van voorgeschoten kosten door de coördinator (waaronder lunchvoorziening vrijwilligers); 
 Een vergoeding voor de vrijwilligers (m.u.v. het bestuur) te gaan invoeren. 

 
De afstemming met de hulpverlening heeft verbetering nodig op het vlak van: 

 De gratis voorziening van huisraad heeft alles met de noodzakelijke leef-behoefte te maken en niets met 
vrij winkelen; 

 De gevraagde bijdrage van 5 euro per aanvraag voor de gratis levering van huisraad is voor de 
hulpverlening lastig te organiseren. Geef het Dordt gaat kijken of per organisatie een andere afspraak 
hiervoor is te maken. 

 
Voor zowel de financiën als huisraad 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. Nu Geef het Dordt een ANBI-organisatie is, is het aantrekkelijker voor donateurs om een financiële 
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schenking te doen. 
 
Stichting Geef het Dordt dankt alle sponsoren, organisaties, ondernemers en vrijwilligers die dit werk mogelijk 
maken mede namens de medemensen die dat hard nodig hebben.  
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Contactgegevens en algemene info  
     
  

Stichting Geef het Dordt     

   

Bezoekadres: 

Merwedestraat 277 te Dordrecht 

       

   

 

 

Openingstijden: 

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

 

T 06-23 71 07 57 

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 

 

 


