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1.

Verslag van het bestuur

Met veel genoegen presenteren we ons jaarverslag 2017. Hiermee geven wij
u een inkijkje in onze organisatie en zijn we in staat om ons doen en laten te
verduidelijken en daarover rekening en verantwoording af te leggen!
Waarom De Nieuwe Waarde?
Waarom hebben wij onze naam gekozen? Omdat we geloven dat alles, maar
vooral iedereen van WAARDE is! Alle spullen die bij ons worden gedoneerd
hebben nog een waarde, want kunnen een volgend “thuis” vinden. De aarde
heeft waarde, we willen graag onze CO2 voetafdruk zo klein mogelijk maken
en hergebruiken wat opnieuw gebruikt kan worden. Wat we echt niet meer
kunnen hergebruiken gaat naar het oud papier, oud ijzer of Wecycle.
Maar vooral zijn onze medewerkers van WAARDE. Iedereen verdient een
tweede kans en als het nodig is, nog één. Het is niet altijd even makkelijk in
deze snel veranderende maatschappij, waarin iedereen steeds meer op
zichzelf wordt teruggeworpen. Bij De Nieuwe Waarde willen we onze mensen
het gevoel (terug)geven dat ze ertoe doen, dat er mensen zijn die op ze
rekenen en die graag met ze willen samenwerken.
De Nieuwe Waarde is opgericht vanuit twee doelstellingen:
1. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijv. uitkeringsgerechtigden, (ex-)drugsverslaafden, dak- en thuislozen, taakgestraften) een
kans geven om werkervaring op te doen, te zorgen voor een zinvolle
dagbesteding en aan een werkritme te wennen zodat men eventueel
kan doorstromen naar regulier werk;
2. apparaten, gebruiksartikelen, boeken en kleding een tweede leven
bezorgen. Waar spullen niet meer bruikbaar zijn worden oud-papier,
oud ijzer en electrische apparaten ter recycling aangeboden.
In het verslagjaar vernamen we dat we de huidige vestiging aan De Helling 5
in het voorjaar van 2018 helaas zullen moeten verlaten. De grond is verkocht
en er zal op deze plek een hotel verrijzen. Directie en bestuur zijn hard bezig
om een nieuwe vestigingsplek te vinden.
De Nieuwe Waarde ontvangt voor zijn activiteiten geen enkele gemeentelijke
subsidie.
1.1

Activiteiten
Binnen De Nieuwe Waarde houden we ons bezig met de volgende
werkzaamheden:
*
*
*
*
*
*
*

Inname van goederen
Verkoop in de winkel
Verkoop via internet
Ophalen en bezorgen van artikelen
Reparatie van (elektrische) apparaten met een storing
Magazijnbeheer
Huisontruimingen
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2.

Toekomst

Zoals al in het verslag van het bestuur is aangegeven wordt 2018 een
spannend jaar. Waar zal De Nieuwe Waarde een nieuw pand kunnen
betrekken en hoe kan de verhuizing in goede banen worden geleid? Alleen
de verandering van locatie zal al een groot beroep doen op het
incasseringsvermogen van onze vaak kwetsbare medewerkers.
Steeds meer taakgestraften worden door Justitie (via Reclassering, Leger des
Heils en Raad voor de Kinderbescherming) aangeboden met de vraag of De
Nieuwe Waarde voor een werkplek kan zorgen. Hoewel dit veel inspanningen
vraagt van de directie en de reguliere vrijwilligers v.w.b. inwerken,
begeleiding en toezicht, staat hier geen enkele vergoeding tegenover terwijl
het voor Justitie leidt tot een enorme kostenreductie. De Nieuwe Waarde blijft
zijn inspanningen voortzetten om een financiële compensatie te ontvangen.
Hoe dan ook zal De Nieuwe Waarde zoveel mogelijk kandidaten opvangen,
onder het motto: Iedereen verdient een tweede kans!
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3.

Organisatie

De relevante gegevens van de stichting zijn:

De Nieuwe Waarde
Helling 5*)
3523 CB Utrecht
Mail: info@dewaarde.org
Internet: www,dewaarde,org
Telefoonnummer 06-36045364
kvk nr. 61601608
RSIN (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer)
854409603
Rek.nr. Rabobank IBAN: NL20 RABO 0195 268 261
De stichting heeft de ANBI-status en is erkend als ECABO-leerbedrijf.
*)Dit adres geldt tot 1 maart 2018. Ons nieuwe adres wordt z.s.m. op onze site gepubliceerd.
Goede doelen
Wij steunen een aantal vaste goede doelen. Dit zijn onder meer Stichting
Destino (www.stichtingdestino.com) en Make a Wish Nederland
(www.makeawishnederland.org) en natuurlijk onze eigen medewerkers.
3.1

Bestuur

Het bestuur van stichting De Nieuwe Waarde bestaat uit de volgende
onbezoldigde personen:
Voorzitter:
mevr. Karin Punt
Penningmeester: dhr. Kees van Arnhem
Secretaris:
mevr. Ellen Huizing
De taken van het bestuur zijn:
•
•
•
•
•
•

vaststellen procedures
toetsen naleving procedures
bewaken financiële voortgang
netwerk aanspreken voor sponsors en spullen
ondersteunen van de directie
gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie
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3.2

Medewerkers

Na vertrek van de winkelmanager zijn er geen medewerkers in loondienst.
Onder leiding van de directeur maakt de stichting gebruik van vrijwilligers en
taakgestraften, waarvan het merendeel in deeltijd de werkzaamheden
verricht.
De werkzaamheden bestaan uit
•
•
•
•
•
•
•
•

verkoop
kassabediening
(administratieve) afwikkeling internet verkopen
transport
boekeninvoer internet
magazijnwerk
reparatie
huisontruimingen

Personeelsbestand 2017
Het aantal vrijwilligers op 31 december bedroeg 24 personen, terwijl in de
loop van het jaar van 34 medewerkers afscheid werd genomen.
Hiernaast waren op 31 december 2017 14 taakgestraften aanwezig. In
totaal boden wij 41 taakgestraften in 2017 de mogelijkheid om hun
werkstraf bij De Nieuwe Waarde uit te voeren. Deze werden niet alleen
aangeboden door Reclassering Nederland maar ook door de Raad voor de
Kinderbescherming en het Leger des Heils. Helaas moesten wij van 1
taakgestrafte voor het einde van de overeengekomen periode afscheid
nemen wegens diefstal. Hetzelfde gold helaas voor een van de vrijwilligers.
Hiernaast waren er in 2017 3 “PP’ers” (penitentiair programma). Zij mochten
een deel van de gevangenisstraf middels dagbesteding bij ons doorbrengen
om ze zo in staat te stellen zich beter voor te bereiden op een terugkeer in
de maatschappij. Via Exodus, een Utrechtse instelling op Christelijke
grondslag die ex-gedetineerden begeleidt, boden wij 15 medewerkers de
kans zich op dezelfde wijze voor te bereiden op een terugkeer in de
maatschappij.
Vier personen liepen in 2017 bij ons hun (maatschappelijke) stage.
Doorstroming naar regulier betaald werk.
In het verslagjaar slaagden meerdere medewerkers erin om na hun
werkzaamheden voor De Nieuwe Waarde elders in dienstbetrekking te
worden aangenomen.
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In de loop van 2017 namen we afscheid van de winkelmanager. In goed
overleg werd besloten het tijdelijke contract niet te verlengen.
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4.

Balans / Winst- en verliesrekening 2017
Eindsaldo (Debet) Eindsaldo (Credit)

4.1
0150
0990
1000
1100
1290
1500
1510
1520
1670
1700

Balans
– Goodwill
- Overige schulden
- Kas
– Bank
– Kruisposten liquide middelen
– Af te dragen BTW hoog
– Af te dragen BTW laag
– Te vorderen BTW
- Medewerkersbetalingen
– Af te dragen loonheffing

46.131,91
7.500,00
63.824,37
69.659,56
11.474,69
1.815,20
3.966,37
106.396,45
9.953,70
2.229,00

Resultaat
Resultaat (te verwerken)
Resultaat (Periode)

13.739,17
62.736,38

Totaal: Resultaat

76.475,55

Totaal: Balans

199.713,40
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4.2

WINST & VERLIESREKENING 2017
Eindsaldo (Debet) Eindsaldo (Credit)

4021
4060
4063
4100
4150
4171
4200
4300
4310
4311
4350
4400
4420
5520
5530
5550
5560
5591
7100
8000
8010
8011
8020
9100

– Kosten nettovergoedingen
- Kantinekosten
– Reis- en verblijfkosten
– Betaalde huur
– Gas, water en electra
- Afvalkosten
- Automatiseringskosten
– Kantoorbenodigdheden
- Portokosten
– Telefoonkosten
– Overige algemene kosten
– Brandstof
– Assurantiën auto
– Kantoorkosten
– Autokosten
– Algemene kosten
– Bankkosten
– Bemiddelingskosten Bol.com
– Inkoopkosten
– Omzet binnenland hoog tarief
– Omzet binnenland laag tarief
– Omzet Bol.com laag tarief
– Omzet binnenland nultarief
– Vennootschapsbelasting

RESULTAAT

Totaal: Winst & Verlies

4.995,50
2.261,63
992,80
44.629,09
14.806,60
4.337,71
2.911,47
240,94
11.419,00
860,44
101.042,64
5.578,64
144,44
6,20
2.378,51
23.052,80
572,92
6.522,48
1.779,95
198.985,02
21,65
32.750,55
59.691,26
179,34

62.736,38

291.448,48
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