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Voorwoord 

 

 
Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2021 van Stichting Geef het Dordt in Dordrecht. 
 
Inmiddels is meer ervaring opgedaan met de Corona-maatregelen zodat creatief toch doorgewerkt kon worden 
aan de dienstverlening en verdere professionalisering van de stichting. Vanwege wisselingen van vrijwilligers 
kwam de benodigde sjouwkracht wat in het geding. In de samenwerking met bestaande partners en met een 
nieuwe partner is daar weer een mooie match in gevonden.   
 
Onderstaand de ontwikkelingen die in 2021 gestart zijn: 

• het videobellen met de hulpverleners bleek een uitkomst. Zo konden goederen efficiënter worden 
afgestemd voor zowel de aanvragers als voor de stichting; 

• de benodigde correctie op de status “sportaccommodatie” van de opslag, heeft plaatsgevonden 
waardoor de kosten voor water en energie lager uitvallen; 

• op basis van een berekening, gemaakt door een zorgprofessional, heeft de stichting inzichtelijk gemaakt     
hoeveel onze dienstverlening aan kostenbesparing oplevert voor de hulpverlening;  

• het fietsproject “Help Dordt in het zadel” is succesvol gestart. De wachtlijst voor een bruikbare fiets is 
daarmee opgelost; 

• de samenwerking met Reclassering Nederland is formeel gestart zodat taakstraffers nu kunnen helpen 
met logistieke hand- en spandiensten. Zodoende krijgen de taakstraffers ervaring mee over 
medemenselijkheid én praktische werkdiscipline;  

• een tussenevaluatie met de SDD heeft plaatsgevonden over de pilot “Wet Bijzondere Bijstand in natura” 
en gaf reden tot het verdere vervolg; 

• de stichting verzorgt maatschappelijke stages voor leerlingen van het Marnix College; 

• het bestuur heeft aan de invulling van de nieuwe bestuurswet (WBTR) gewerkt. 
 
Al met al is 2021 weer een enerverend jaar met mooie ontwikkelingen geweest. Het blijft mooi om te zien dat alle 
vrijwilligers, organisaties en ondernemers andere mensen een warm hart toedragen. En dat blijft het hoofddoel 
van Geef het Dordt waar we enorm trots op zijn én blijven! 
 

Mariëtte Thies 

Bestuursvoorzitter  
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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 en religieuze achtergrond of geaardheid. Voor 

Geef het Dordt telt elk mens! 

 

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 
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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. 

 

Stichting Geef het Dordt accepteert aanvragen van onderstaande hulpverleners en organisaties; 

 

Anteszorg Sociale Wijkteams Dordrecht 

ASVZ Sociale Wijkteams Papendrecht 

Buddyzorg MeePlus Sociale Wijkteams Sliedrecht 

Buurtzorg Dordrecht Sociale Wijkteams Zwijndrecht 

Contourdetwern Stichting Anders 

De Hoop GGZ Stichting Dordtse Helden 

Derwish Zorg Stichting Jeugdteams ZHZ 

Facet Ridderkerk Sterk Papendrecht 

Insula College SUN Drechtsteden 

Leger des Heils SVF Drechtsteden 

Leuke Meuk Team Toeleiding en Bemoeizorg (TTB) 

Lokaal Zorgnetwerk Thuiszorg 

Nitzana Uitvoeringsbrigade 

Pameijer Vivenz 

Profielzorg Vivera Zwijndrecht 

Safegroup Vrouwenopvang Wijk voor Wijk 

Scheltens en co Yulius GGZ 

Sociale Basis Zwijndrecht werkt 

Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)  

 

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. Dit 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 

Met de vorig jaar verkregen tweedehands transport bus van de Lions Club Host, Lions Club Thuredriht en AA 

Rental heeft stichting Geef het Dordt perfect uitvoering kunnen geven aan het vervoer van bruikbare huisraad en 

tweedehands fietsen.  

 

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) tot stand gekomen zodat we vouchers kunnen verzilveren.  

Bedrijven helpen ons belangeloos met hun diensten en goederen.  

 

Stichting Geef het Dordt werkt low budget. Uitgaven worden tot een minimum beperkt.  
 
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen. Wel ontvangen de vrijwilligers indien gewenst een 

vrijwilligerspas waarmee lokale korting kan worden verzilverd. Daarnaast krijgen de vrijwilligers ook een gratis 

lunch op de dag van inzet die groepsgewijs wordt genuttigd. Uitzondering hierop is dat de coördinator, als enige 

full-timmer, in loondienst is. Hiermee is de continuïteit van de Stichting gewaarborgd. 

http://www.geefhetdordt.nl/
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Vrijwilligers 

In 2021 had Stichting Geef het Dordt een team van ongeveer 30 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 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 Evelyn 4 Gastvrouw

3 Cobi 7 Administratie

4 Sophia 14 Sorteren / opruimen

5 Harma 6 Sorteren / opruimen

6 Willem 16 Sjouwen/wegbrengen/ophalen/chauffeur/electrische app 

7 Peter 10 Sjouwen/wegbrengen/ophalen/chauffeur

8 Sanne 2 Social media

9 Iris 2 Grafisch ontwerpen/website/activiteit

10 Nevin 4 Schoonmaken

11 Sander 2 Technische hand- en spandiensten

12 Claud 12 Fietsreparatie begeleiding

13 Ton 12 Fietsreparatie begeleiding

14 Mariëtte          Bestuur 3  

15 Walter 0,5 Secretaris

16 Denise 1,5 Penningmeester

17 DaVinci College 6 x 4 gemiddeld 24 Fietsreparatie als onderdeel van opleiding mobiliteit

18 Marnix College 6 x 4 gemiddeld 24 Maatschappelijke stage als groep inzet op klusjes

19 Reclassering 2 x 14 gemiddeld 28 Sjouwen/wegbrengen/ophalen 

Totaal uren vrijwillig per week 186

Aantal vrijwilligers 30

! Enige medewerker in loondienst (naast 36 uur betaald worden nog 14 uur vrijwillig gemaakt)
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Partners  
 
Maatschappelijke organisaties én ondernemers 

 

 

 
Naast aanvragen ook uitwisseling van hand- en spandiensten. 

 

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

 

 
Toekenning WMO-subsidie, samenwerking op 
armoedebestrijding en invulling Participatiewet. 

 

 
Uitwisseling van hand- en spandiensten. 

 

 
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 
kennisuitwisseling en signalering. 

 

 
Samenwerking op afstemming hulpbehoefte. 

 
Leuke Meuk – Sliedrecht 

 
Naast aanvragen ook uitwisseling van hand- en spandiensten. 

 

 
Samenwerking in het Fietsproject: verleent hulp bij 
fietsreparaties. Tegenprestatie: reclame exposure op website. 

 

https://cms.dordrecht.nl/
http://www.goedegebuurenotariaat.nl/
https://dordrechtthuredriht.lions.nl/
http://natiocrane.net/
https://welkombijbas.nl/index.html
http://www.platformtegenarmoede.nl/
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Partners (vervolg) 

 
Maatschappelijke organisaties én ondernemers 

 

 

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

 

 
Naast aanvragen ook uitwisseling van hand- en spandiensten. 

 

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

 

 
Samenwerking: pilot voor aanvragen van een basis inboedel 
(Wet Bijzondere Bijstand in natura) en samenwerking op 
armoedebestrijding. 

 

 
 

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

 

 

 
Samenwerking: taakstraffers komen helpen met logistieke 
werkzaamheden en ervaren werkdiscipline én hoe hulp wordt 
gewaardeerd door de ontvangende medemens. 

 
Stichting Duurzame Zorg 
Hergebruik Zorghulpmiddelen 
 

 
Uitwisseling van bruikbare hulpmiddelen én hand- en 
spandiensten. 

 

 
 

 
 
Naast aanvragen ook uitwisseling van hand- en spandiensten. 

 

 
Springen soms bij met ritjes van huisraad met inzet van eigen 
vervoermiddel.  
Tegenprestatie: reclame exposure op website. 

 
  

https://www.denhartogjr.nl/
https://quiet.nl/drechtsteden/
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Toeleveren aan  

Stichting Geef het Dordt levert belangeloos zonder tegenprestatie van de ontvanger, bruikbare voorraad aan de 
volgende maatschappelijke organisaties: 
 

• Babyhuis Dordrecht 

• Gert-Jan (verzamelaar boeken) 

• Kledingbank Dordrecht 

• Let’s Ruil winkel 

• Minimagroep 

• Noorderkwartier 

• Pip en Zo 

• Schoenendoosactie 

• Stapal 

• Stichting Voorlezen 

 

zodat goederen op een mooie herbruikbare plek terecht komen. 

 

 

 Medewerkers van ABC Den Hartog Verhuizingen helpen mee met hand- en spandiensten. 
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Aantallen 

Stichting Geef het Dordt heeft in dit jaar aan 341 aanvragen kunnen voldoen met het leveren van huisraad en 

fietsen. De aanvragen zijn via verschillende hulpverleners bij ons ingediend.  

 

Deze goederen zijn gratis ter beschikking gesteld aan de aanvragers. 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 

 

2021 

Aantal aanvragen 200 341 

Resultaat kostenbesparing €  74.4260,-- €  128.410,-- 

 

De stijging in aanvragen komt hoofzakelijk door: 

1. de start van het fietsproject “Help Dordt in het zadel”; 

2. slechts 6 weken gesloten t.o.v. 13 weken gesloten in 2020. 

De kostenbesparing is gestegen omdat nu ook het inzicht aan kostenbesparing voor de hulpverlening is 

ingecalculeerd.  

 

 

  Leerlingen en leraar Mohammed Alfounti van het Da Vinci college aan de slag met 
project “Help Dordt in het zadel” voor 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 73 35,00€                   per stuk  2.555,00€                                             

1p matras 75 20,00€                   per stuk  1.500,00€                                             

2p bed 15 55,00€                   per stuk  825,00€                                                 

2p matras 16 35,00€                   per set  560,00€                                                 

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

audio /video  3 10,00€                   per stuk  30,00€                                                   

airfryer 1 15,00€                   per stuk  15,00€                                                   

autostoel/fietsstoel  5 5,00€                     per stuk  25,00€                                                   

baby basispakket 6 255,00€                 per set  1.530,00€                                             

baby ledikant /meubilair 7 25,00€                   per stuk  175,00€                                                 

baby kleding 3 5,00€                     per set 15,00€                                                   

baby wipstoeltje 1 20,00€                   per stuk  20,00€                                                   

badkamerkastje 2 30,00€                   per stuk  60,00€                                                   

bank  25 65,00€                   per stuk  1.625,00€                                             

bankstel /-hoek 17 95,00€                   per set 1.615,00€                                             

beddenspiraal 0 25,00€                   per stuk  -€                                                       

bestek 2 3,00€                     per set 6,00€                                                     

boekenkast 5 45,00€                   per stuk  225,00€                                                 

boodschappentrolley 2 10,00€                   per stuk  20,00€                                                   

broodrooster 0 10,00€                   per stuk  -€                                                       

buggy 1 15,00€                   per stuk  15,00€                                                   

bureau 16 15,00€                   per stuk  240,00€                                                 

bureaustoelen  12 5,00€                     per stuk  60,00€                                                   

commode 3 30,00€                   per stuk  90,00€                                                   

complete inboedel excl witgoed 4 605,00€                 per stuk  2.420,00€                                             

decoratie 6 15,00€                    per set  90,00€                                                   

dekbedden  19 5,00€                     per stuk  95,00€                                                   

douchestoel 1 15,00€                   per stuk  15,00€                                                   

droogrek 6 2,50€                     per stuk  15,00€                                                   

eetkamer tafel +stoelen 20 55,00€                    per set  1.100,00€                                             

eetkamerstoelen 28 10,00€                   per stuk  280,00€                                                 

fietsen elektrisch 1 100,00€                 per stuk  100,00€                                                 

fietsen 2e hands opgeknapt 73 75,00€                   per stuk  5.475,00€                                             

gordijnen/ rails  27 15,00€                   per set  405,00€                                                 

kamerscherm 1 10,00€                   per stuk  10,00€                                                   

kamerstoelen 12 15,00€                   per stuk  180,00€                                                 

kapstok 7 10,00€                   per stuk  70,00€                                                   

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

keuken benodigeheden  11 5,00€                     per set  55,00€                                                   

keuken trapje 2 7,50€                     per set 15,00€                                                   

kinderbed 9 25,00€                   per stuk  225,00€                                                 

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

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

kinderstoel 7 15,00€                   per stuk  105,00€                                                 

kinderwagen  5 75,00€                   per stuk  375,00€                                                 

kledingkast  27 25,00€                   per stuk  675,00€                                                 

klok 4 10,00€                   per stuk  40,00€                                                   

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

koffiezetapparaat 4 10,00€                   per stuk  40,00€                                                   

kussens 9 3,00€                     per stuk  27,00€                                                   

ladenkast 6 15,00€                   per stuk  90,00€                                                   

lampen  59 5,00€                     per stuk  295,00€                                                 

laptop 3 150,00€                 per stuk  450,00€                                                 

linnegoed  50 3,00€                     per stuk  150,00€                                                 

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

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

nachtkastje 13 5,00€                     per stuk  65,00€                                                   

opbergbakken 4 5,00€                     per stuk  20,00€                                                   

pannenset 22 10,00€                   per stuk  220,00€                                                 

plantenbak 22 7,50€                     per stuk  165,00€                                                 

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

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

schoenenrek 4 3,00€                     per stuk  12,00€                                                   

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

servies 25 15,00€                   per stuk  375,00€                                                 

speelgoed 9 5,00€                     per stuk  45,00€                                                   

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

Waarde Kringloopwinkel

Kosten ter vergelijk
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staopstoel 0 150,00€                 per stuk  -€                                                       

stofzuiger  10 20,00€                   per stuk  200,00€                                                 

strijker/plank  5 5,00€                     per stuk  25,00€                                                   

tafel  33 20,00€                   per stuk  660,00€                                                 

toiletverhoger 1 7,50€                     per stuk  7,50€                                                     

topper 4 25,00€                   per stuk  100,00€                                                 

traphekje 4 5,00€                     per stuk  20,00€                                                   

tv 15 50,00€                   per stuk  750,00€                                                 

tv kast 12 20,00€                   per stuk  240,00€                                                 

ventilator 1 10,00€                   per stuk  10,00€                                                   

verf 11 15,00€                   per stuk  165,00€                                                 

vloerkleed  13 15,00€                   per stuk  195,00€                                                 

wasmand 1 5,00€                     per stuk  5,00€                                                     

waterkoker / koffiezetap 6 10,00€                   per stuk  60,00€                                                   

complete inboedel excl witgoed 24 605,00€                  per set / totaal complete inboedels 14.560,00€                                           

witgoed

gasfornuis / elektr kooktst 15 60,00€                   per stuk  900,00€                                                 

koelkast 17 60,00€                   per stuk  1.020,00€                                             

magnetron 20 10,00€                   per stuk  200,00€                                                 

vriezer  5 60,00€                   per stuk  300,00€                                                 

wasautomaat / droger  17 60,00€                   per stuk  1.020,00€                                             

Totaal witgoed 3.440,00€                                                                          

Totaal goederen (A) 46.470,00€                                

Diensten aan maatschappelijke organisaties

Bevoorrading Kledingbank 110 60,00€                   Donatie (2 rolcontainers pw) 6.600,00€                                             

Bevoorrading Pip en Zo 65 4,00€                     Donatie speelgoed 260,00€                                                 

Bevoorrading Let's Ruil 3 50,00€                   Donatie 3 rolcontainers 150,00€                                                 

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

Bevoorrading Graafstroom Kringloop 12 550,00€                 Donatie decoratie en antiek (12 leveringen) 1.500,00€                                             

Donatie aan Da Vinci College 6 75,00€                   Donatie laptoptas en 6 fietsen 470,00€                                                 

Donatie aan Speelgoed december actie 200 10,00€                   Donatie aan oa Leger des Heils, SWT, ASVZ 2.000,00€                                             

Totaal diensten aan MO's (B) 11.340,00€                                

Besparing inzet uren hulpverlening zie rekenkader besparing in bijlage 1

Via vouchers 24 200,00€                 Complete inboedel 4.800,00€                                  

Zonder vouchers 4 800,00€                 Complete inboedel 3.200,00€                                  

Gemiddelde overige aanvragen (0,25%) 313 200,00€                 Diverse losse aanvragen huisraad en fietsen 62.600,00€                                

Totale besparing inzet uren hulpverlening (C) 70.600,00€                                

Aantal aanvragen 341 is 6,7 per week Totaal A + B + C 128.410,00€                          

6 weken gesloten ivm vakantie

Aantal kinderen 251

De tasjes die door de vrijwilligers zijn ingepakt voor de actie Menstruatie Armoede. 
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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 

 

 

 

  
Nieuw project “Help Dordt in het zadel” 
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In vogelvlucht 2021 

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

stichting ondernomen.  

 

januari 

13  deelname aan interview van gemeente Dordrecht over de klantbeleving inzake subsidieaanvraag  

19  deelname aan interview van gemeente Dordrecht inzake onderzoek hulpbehoefte van inwoners  

algemeen gesloten t/m 9 januari i.v.m. vakantie 

 

februari 

6  opname RTV Dordrecht over actie Menstruatie Armoede 

  

maart 

19 overleg met gemeente en Ad Hoc inzake installatie energie registratie 

24  overleg bestuur 

28  Internationale Vrouwendag 

 

april 

14  overleg met oud notaris de heer Bruns inzake advies statuten nieuwe bestuurswet (WBTR) 
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19  donatie van restant behangrollen door Stichting ANDERS Drechtsteden 

 

mei  

12  overleg met gemeente inzake WMO-subsidie vaststelling 2020 

12  deelname aan Opruimdagen van HVC en gemeente 

 

23  donatie van baby benodigdheden aan Het Babyhuis en Stichting Anders 
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24  Start bekendmaking project “Help Dordt in het zadel” in het AD en bij RTV Dordrecht 

 

26  start verkennend gesprek over samenwerking met Reclassering Nederland 

juni  

5  hulpaanbod ontvangen van Fietsersbond Drechtsteden 

 

9  deelname aan Opruimdagen van HVC en gemeente 

18  vervolgoverleg met oud notaris de heer Bruns inzake advies statuten nieuwe WBTR 

23  overleg bestuur inzake uitwerking invulling nieuwe WBTR 

26  Start 1e editie fietsenproject “Help Dordt in het zadel” 
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30  vrijwilliger Sophie viert een bijzondere verjaardag  

 

juli 

3  overleg met Lions Club 

17  etentje met alle vrijwilligers  

 

20  vervolg overleg bestuur inzake uitwerking invulling nieuwe WBTR 

21  voorzitter op verzoek van en met de heer Bruns opstart verrassingstraject 

algemeen vanaf 17 juli 4 weken gesloten i.v.m. zomervakantie 

augustus start samenwerking Reclassering Nederland 

Prachtige hulp van BST 
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september 

 

3  aanvraag WMO-subsidie ingediend 

10  pers moment Menstruatie Armoede bij het DaVinci College 

19  printer als donatie ontvangen van Quiet Drechtsteden 

 

23  overleg bestuur  

oktober 

12  hulp ontvangen van medewerkers project SDD Doet 
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26  evaluatie samenwerking met SDD inzake pilot Wet Bijzondere Bijstand in natura 

november 

14  hulp van ABC Den Hartog Verhuizingen gekregen 

 

16  interview van onze vrijwilligers Ton en Clau (begeleiders fiets reparaties) door Via Cultura 

25  deelname aan vrijwilligersavond in De Buitenwacht 

 

26-27  verkoop van gedoneerde merkkleding 
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december 

2  overleg bestuur 

3-4  verkoop van gedoneerde merkkleding  

7  filmopname documentaire Reclassering t.b.v. voorbeeld voor Oost-Europa 

 

10  donatie van boeken aan Stichting Voorlezen geschonken 

19  vervolg deelname aan actie Menstruatie Armoede  

 

20  verkennend gesprek met The NXT Chapter (programma voor jongeren 16-27 jaar) 

algemeen toekenning WMO-subsidie 

  voortzetting samenwerking SDD-pilot Wet Bijzondere Bijstand in natura 

met kerst 2 weken gesloten    
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Financieel jaaroverzicht 

 

 

 

 

  

Donaties Huisvesting

Zakelijk 324,75€           Huur opslag 2.400,00€        

Particulieren 175,00€           Energie 5.279,69€        

Project fietsen 1.400,00€        Water -1.432,18€      

Gedoneerde huisraad en besparing hulpverlening 128.410,00€   Boodschappen 1.157,21€        

Sub-totaal 130.309,75€   Sub-totaal 7.404,72€        

Transportkosten

Vouchers SDD Motorrijtuigenbelasting 561,00€           

Vouchers 14.560,00€      Verzekering bus 737,22€           

Sub-totaal 14.560,00€     Brandstof 665,66€           

Boete 259,00€           

Verzekeringen Onderhoud bus 235,01€           

Uitbataling schade bus 250,59€           Sub-totaal 2.457,89€        

Sub-totaal 250,59€           

Loonkosten

Subsidies Salaris werknemer 21.986,71€      

WMO 31.614,00€      Bijdrage PFZW 2.286,48€        

Sub-totaal 31.614,00€     Loonheffing 4.712,00€        

Sub-totaal 28.985,19€     

Tegemoetkomingen

Wet tegemoetkomingen loondomein 955,00€           Administratieve kosten

Sub-totaal 955,00€           Bankkosten 213,70€           

Kosten vrijwilligers 389,25€           

Aansprakelijkheidsverzekering bestuur 332,75€           

Pakket WBTR 145,20€           

Kosten upgrade E-herkenning naar EH3 206,80€           

Boekhouding 335,80€           

Internet 30,00€              

Parkeerkosten 7,00€                

Project Menstruatie Armoede 997,90€           

Sub-totaal 2.658,40€        

Social return

Geleverde huisraad en besparing hulpverlening 128.410,00€   

Sub-totaal 128.410,00€   

Fietsenproject kas 1.789,32€        

Fietsenproject kas 5.001,76€        

Fietsenproject saldo totaal (bank en kas) 4.612,44€        Reserve positief/negatief 5.983,82€        

Totaal 177.689,34€   Totaal 177.689,34€   

Exploitaite 2021 Stichting Geef het Dordt

INKOMSTEN UITGAVEN

FINANCIEEL OVERZICHT 2021
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Begroting 

 

 

Voor zowel de financiën als huisraad blijft Stichting Geef het Dordt afhankelijk van giften, subsidie en vouchers. 

Wij hopen dat onze sponsoren en partners hun bijdrage blijven geven om dit werk te kunnen voortzetten. Nieuwe 

sponsoren worden constant gezocht. Nu Geef het Dordt een ANBI-organisatie is, is het aantrekkelijker voor 

donateurs om een financiële schenking te doen. 

 

Stichting Geef het Dordt dankt alle sponsoren, partners, organisaties, ondernemers en vrijwilligers die dit werk 

mogelijk maken mede namens de medemensen die dat zo hard nodig hebben.  

  

BEGROTING 2022

INKOMSTEN UITGAVEN

Donaties Huisvesting

Zakelijk 500,00€          Huur opslag 2.400,00€       

Particulieren 250,00€          Energie 6.000,00€       

Project fietsen 1.500,00€       Water 200,00€          

Gedoneerde huisraad en besparing hulpverlening 120.000,00€  Boodschappen 2.000,00€       

Sub-totaal 122.250,00€   Onderhoud opslag/voorraad 250,00€          

Sub-totaal 10.850,00€     

Vouchers SDD

Vouchers 14.000,00€     Transportkosten

Sub-totaal 14.000,00€     Motorrijtuigenbelasting 600,00€          

Verzekering bus 775,00€          

Vergoedingen Benzine 1.200,00€       

Bijdrage bezorgkosten 150,00€          Onderhoud bus 750,00€          

Sub-totaal 150,00€           Sub-totaal 3.325,00€       

Subsidies Loonkosten

WMO 32.000,00€     Salaris 1 fulltimer 36 uur 23.000,00€     

Sub-totaal 32.000,00€     Bijdrage PFZW 2.500,00€       

Loonheffing 5.100,00€       

Tegemoetkomingen Sub-totaal 30.600,00€     

Wet tegemoetkomingen loondomein 850,00€          

Sub-totaal 850,00€           Administratieve kosten

Bankkosten 225,00€          

Kosten vrijwilligers 400,00€          

Aansprakelijkheidsverzekering bestuur 450,00€          

Pakket WBTR 150,00€          

Boekhouding 350,00€          

Internet 30,00€            

Parkeerkosten 25,00€            

Sub-totaal 1.630,00€       

Social return

Geleverde huisraad en besparing hulpverlening 120.000,00€  

Sub-totaal 120.000,00€   

Resultaat

Reserve 1.360,00€       

Egalisatie reserve 1.485,00€       

Sub-totaal 2.845,00€       

Totaal 169.250,00€   Totaal 169.250,00€   

Begroting 2022 Stichting Geef het Dordt
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Vooruitblik op weg naar 2022  

In het jaar 2022 zullen we onze aandacht verder richten op de volgende zaken.  
 
Samenwerking Sociale Dienst Drechtsteden 
De evaluatie van de pilot Wet Bijzondere Bijstand in natura voor een basis inboedel exclusief witgoed zal gaan 
uitwijzen of het structureel kan worden voortgezet. Daarnaast wordt bekeken of vouchers ook kunnen gaan 
gelden voor goederen per stuk.  
 
Participatiewet 
De inzet van mensen die vanuit de Participatiewet werkervaring kunnen gaan opdoen levert een mogelijkheid voor 
meer inzet op voor het op orde houden van de opslag.  
 
Ondersteuning coördinator 
Onze coördinator heeft voor de begeleiding van vrijwilligers, stagiaires, taakstraffers en de logistieke processen 
een vaste (parttime) ondersteuner nodig. Diegene dient de operationele, tactische en strategische processen te 
kunnen overzien. Dit vereist een werkplek die net als coördinator in loondienst van de stichting komt zodat 
continuïteit is gewaarborgd. 
 
Samenwerking algemeen 
Samenwerking met andere organisaties blijft noodzakelijk. Geef het Dordt staat open voor elke zinvolle 
samenwerking waarmee de samenleving is geholpen. 
 
Stijgende kosten  
Het stijgen van kosten voor energie, brandstof en boodschappen levert zorgen op voor de stichting. Hoe deze 
prijsstijgingen zich gaan ontwikkelen moet gaan blijken. Het vooruitzicht lijkt niet gunstig. Uiteraard zal de 
stichting tot het uiterste gaan om het bestaansrecht overeind te houden, juist omdat ook deze oplopende kosten 
zal zorgen voor een stijging van armoede. Meer mensen zullen een beroep gaan doen op de stichting. 
 
Reserve financiën 
2021 is het tweede jaar dat Geef het Dordt een positief saldo heeft behaald. Het plan om een reserve op te bouwen 
blijft gewenst; om tegenslagen en stijgende kosten te kunnen opvangen. En daarnaast is een vaste ondersteuner 
voor de coördinator in l00ndienst te kunnen nemen geen overbodige luxe. 
 
Afstemming met de hulpverlening  
heeft verbetering nodig omdat: 

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

• de gevraagde bijdrage van 5 euro per aanvraag voor de gratis levering van huisraad geen overbodige luxe 
is. Voor de hulpverlening blijkt dit lastig te organiseren. Geef het Dordt wil gaan bekijken of per 
organisatie een andere afspraak te maken is. 

 
Bestuur 
Het bestuur heeft de wens om uit te breiden met 2 of 3 nieuwe bestuursleden. Om het werk meer te kunnen 
verdelen en minder kwetsbaar te zijn als een lid bedankt voor verdere deelname. De zoektocht naar kandidaten is 
ingezet. 
 
Website 
De stichting heeft de wens om de website te updaten én toegankelijker te maken voor mensen met een 
beperking. Bijvoorbeeld door: 

• spraakondersteuning; 

• naar kleursamenstelling van achtergronden te kijken voor leesbaarheid. 
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Bijlage 1 Rekenkader besparing uren inzet hulpverlening 

 

Uitgewerkt door: 
Anneke Maagdenberg is de oprichter van AM 

Zorgmanagement. Zij beschikt over een groot netwerk en is 

in staat – mede dankzij haar grote ervaring – vraag en 

aanbod in de zorg gemakkelijk bij elkaar te brengen. Anneke 

Maagdenberg heeft haar wortels in de zorg waar zij diverse 

functies heeft bekleed, o.a. in het hoger management van 

een ziekenhuis. Daarnaast heeft zij ervaring opgebouwd in 

het bedrijfsleven. Zij is voorzitter van 

de Dordrechtse Ondernemersvereniging (DOV) en was lid van 

de Raad van Toezicht van drie (zorg)organisaties. Vanuit haar 

maatschappelijke verantwoordelijkheid is zij bestuurslid van 

de Voedselbank Dordrecht en de stichting Quiet Drechtsteden. 

 

Alle consultants binnen AM Zorgmanagement komen uit het 

hoger management van diverse ziekenhuizen. Dit garandeert 

u een professionele aanpak.  

 

 

 

Hoeveel is de besparing door één telefoontje naar Geef Het Dordt?! 

Kosten medewerker hulpverlening. We nemen het gemiddelde van schaal 10 (ca. € 4200 bruto per maand) 

Berekening: 4200 + sociale lasten = € 5.800 : 156 = € 37,18 bruto per uur. 

Het traject zonder inschakeling van Geef het Dordt: 

Intakegesprek met de cliënt en inventariseren wat er nodig is om diens woning 
volledig in te richten 

1 uur 

Doorzoeken websites voor 2e hands huisraad 2 uur 

Bezoek aan kringloopwinkels met cliënt  3 uur 

Regelen transport 1 uur 

Administratieve afhandeling, betalingen, verslaglegging en verantwoording 1 uur 

Kosten in uren € 297,44 

Aanschaf inventaris in kringloopwinkels schatting € 500,-- 

Kosten diverse transporten schatting € 100,-- 

Afgerond ca. € 900,-- 

Het traject met inschakeling van Geef Het Dordt: 

Intakegesprek met cliënt en opmaken formulieren voor Geef het Dordt 1 uur 

Met cliënt videobellen om inventaris uit te zoeken incl. transport 1 uur 

Eén telefoontje naar Geef Het Dordt en verslaglegging achteraf 0,50 uur 

Afgerond ca. € 100,-- 

http://www.dov.nl/
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Bijlage 1 Rekenkader besparing inzet hulpverlening - vervolg 

Besparing voor de gemeente is in geld € 800,- per casus, maar nog veel meer als gerekend wordt de tijd die de 
medewerker aan andere zaken kan besteden. Dus zowel financieel als efficiency voordeel. 

Geef Het Dordt is in staat om na één telefoontje een woning volledig in te richten met huisraad die schoon, heel en 
in goede staat is. 

Voorwaarde is wél dat de medewerker zijn/haar zaken zélf goed op orde heeft en helder is in zijn communicatie 
naar de cliënt. Met andere woorden: duidelijk aangeven wat de spelregels zijn en deze ook bewaken. 

Niet alleen wordt hiermee voorkomen dat er een volledige inventaris moet worden gekocht, maar het hele 
concept is ook nog milieuvriendelijk en duurzaam. 

De goederen waarover Geef Het Dordt beschikt worden geschonken door particulieren, bedrijven en detailhandel. 

Kortom een prachtig project dat veel geld, grondstoffen en afval uitspaart. 

De Gemeente Dordrecht, dan wel Sociale Dienst Drechtsteden, heeft veel te winnen bij instandhouding en 
ondersteuning van Geef Het Dordt! 

Dordrecht kan hier trots op zijn. Het project is een rolmodel waar veel steden interesse voor hebben. 

Anneke Maagdenberg 

Dordrecht, 1 oktober 2021 
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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 

 

 

mailto:info@geefhetdordt.nl

