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VOORWOORD

De formule van inbrengwinkel “de Rommelmarkt” werkt!
Dat blijkt ieder jaar weer. Ook 2017 was weer een succesjaar. Heel Haren en omstreken brengt en koopt
spullen bij de Rommelmarkt.
Uiteraard zijn wij u zeer dankbaar voor uw bijdrage, of dat nu als inbrenger is, of als koper. We hebben u
allemaal nodig!
Gelukkig weet u ons te vinden. En met alle ingebrachte goederen gaan iedere week ongeveer 12
vrijwilligers aan de slag om de voorraad in de winkel op peil te houden.
Daarbij maken ze een selectie want door onze beperkte ruimte kunnen we niet alles kwijt wat we
aangeboden krijgen. Daarom vindt u bij ons mooiste spullen in de winkel.
Spullen die ze niet kwijt kunnen brengen we naar andere kringloopwinkels zodat niets verloren gaat.
Alleen defecte spullen worden gelijk afgevoerd. Daar is geen markt meer voor.
Op vrijdag en zaterdag zijn er andere vrijwilligers die u een handje helpen met zoeken en afrekenen.
Zo zijn er wekelijks ongeveer 30 vrijwilligers actief om De Rommelmarkt draaiende te houden.
Als we dan 2 keer per jaar de opbrengst verdelen onder goede doelen dan zie je weer waarvoor je het
doet. Zoveel goede doelen die we kunnen ondersteunen! Op onze website vindt u onder het kopje
Projecten meer informatie over de door ons gesteunde projecten.
Natuurlijk dankzij iedereen die wel eens wat brengt en wel eens wat koopt. We zijn er blij mee!
Namens het bestuur
Jan Derk Sluurman
Voorzitter
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Verslag van werkzaamheden
Doel van de Stichting
De Stichting heeft tot doel het bijeenbrengen van gelden van voor de financiering van kleinschalige
projecten in de Derde Wereld en daarnaast het bevorderen van de betrokkenheid en het inzicht van de
bewoners van de gemeente Haren ten aanzien van de problemen van ontwikkelingslanden en mee te
werken aan de oplossing daarvan.
Het doel wordt gerealiseerd door het organiseren van de verkoop van goederen die worden ingebracht
door de bevolking van Haren en omgeving
Al geruime tijd voor 1980, het jaar waarin de stichting Rommelmarkt Haren is opgericht, was er sprake
van activiteiten die hetzelfde beoogden als de Stichting tot doel heeft,
Huisvesting
De huisvesting blijft een voortdurend probleem. Het pand Hortuslaan 4A in Haren, de centrale plaats waar
de activiteiten plaatsvinden, is te klein om alle activiteiten goed te kunnen uitoefenen. Het pand dient als
winkel waar bruikbare tweedehands goederen worden verkocht. Ook ingebrachte en voor de verkoop
bestemde goederen zijn daarin opgeslagen. Op de woensdagmorgen moeten ingebrachte goederen eerst
naar buiten worden gebracht om te kunnen sorteren en te prijzen. Tijdens de openingsuren op de
vrijdagmiddag en zaterdagmiddag is er weinig ruimte voor de klanten om de uitgestalde goederen in de
winkel rustig te kunnen bekijken. Ook is er dan gelegenheid om bruikbare tweedehands goederen af te
geven. Hoeveelheden die te groot zijn worden op verzoek op de voorgaande maandag met de bestelbus
van de Rommelmarkt bij particulieren opgehaald.
Van de medewerkers wordt door de te krappe ruimte vergt veel improvisatievermogen en vindingrijkheid
gevraagd. Het ruimtegebrek is er de oorzaak van dat tweedehandse meubelen niet kunnen worden
ingenomen en verkocht en bruikbare spullen die na enige weken nog geen koper hebben gevonden
moeten worden afgevoerd om plaats te maken voor nieuwe ingebrachte goederen. Om de na enige tijd
niet verkochte bruikbare goederen toch de kans te geven op een nieuw leven is ook in het afgelopen jaar
incidenteel samengewerkt met kringlooporganisaties in de omgeving.
De Rommelmarkt Haren is bij veel mensen uit het dorp en omgeving bekend. Het pand aan de Hortuslaan
ligt even buiten het centrum van Haren. Voor de vaste klanten en geregelde bezoekers is dit geen bezwaar
maar door de ligging iets buiten het winkelcentrum is het aantal voorbij komende, winkelende, mensen
dat nieuwsgierig de winkel binnenloopt niet zo groot.
Hoewel er in het dorp wel winkelpanden bestaan die tijdelijk leeg staan, is het ook in het verslagjaar niet
gelukt om in december dagen tegen Sint Nicolaas en rond de kerstdagen over geschikte extra tijdelijke
verkoopruimte te beschikken. Om toch tijdens de feestelijke laatste weken van het jaar het publiek zoveel
mogelijk kennis te laten maken met de vaak verrassende artikelen zijn rond de feestdagen de
openingstijden van de winkel verruimd.
Het ontbreken van zowel toereikende bedrijfsruimte als, in mindere mate, tijdelijke extra verkoopruimte,
blijft een voortdurend probleem. Geschikte en betaalbare winkelruimte en of ruimten met mogelijkheden
voor opslag van tweedehandse goederen zijn in Haren schaars. Niettemin blijven wij als Rommelmarkt
zoeken naar mogelijkheden die een oplossing voor het ruimtegebrek kunnen bieden.
Ondersteunde projecten
De netto opbrengsten uit de activiteiten van de Rommelmarkt komen ten goede aan projecten in de
ontwikkelingslanden die bijdragen aan het blijvend verbeteren van de levensomstandigheden van de
armste bevolkingsgroepen in die landen. Kleinschaligheid van de te steunen projecten, duurzaamheid ten
gunste van de lokale bevolking, een duidelijke omschrijving van het project met een duidelijke begroting
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en verantwoording van de voortgang van het project zijn bij de toekenning van een financiële bijdrage de
belangrijkste voorwaarden voortoekenning van financiële steun..
Om enige zekerheid te krijgen dat het te steunen project daadwerkelijk de arme lokale bevolking ten
goede komt en het steunbedrag voor het betrokken project wordt gebruikt, worden in beginsel alleen
aanvragen voor projecten gehonoreerd die worden ingediend door in ons land gevestigde organisaties die
een ANBI-status hebben, directe contacten onderhouden met het uit te voeren project en over een
Nederlandse bankrekening beschikken.
Het hierboven in hoofdzaken geschetste beleid brengt mee dat de Rommelmarkt terughoudend tot
afwijzend staat ten opzichte van verzoeken van ontwikkelingsorganisaties om een partnerschap aan te
gaan. Een nauwe (financiële) band voor langere tijd brengt het gevaar met zich mee van een
afhankelijkheidsrelatie van de organisatie van de Rommelmarkt en voor de Rommelmarkt een beperktere
financiële ruimte om kleinschalige projecten van andere organisaties te kunnen steunen. Mee om deze
reden wordt als regel niet in twee achtereenvolgende jaren een projectaanvraag van dezelfde organisatie
financieel gesteund, maar komt pas na een jaar "wachttijd" een nieuwe aanvraag voor steunverlening in
aanmerking.
Veel van de projecten waarvoor aan de Rommelmarkt financiële steun wordt gevraagd zijn grootschalig,
zoals het bouwen van een school of kliniek. In die gevallen wordt gekeken of een bijdrage voor een
kleinschalig onderdeel mogelijk is. Daarbij valt als voorbeeld te denken aan leermiddelen, (een deel van
de) inventaris, een eenvoudige voorziening van schoon drinkwater of zonnepanelen.
In het verslagjaar 2017 kwamen 55 aanvragen om financiële steun voor projecten binnen, Daarbij zijn
niet meegeteld 7 aanvragen van organisaties die in het buitenland zijn gevestigd en geen banden hebben
met een Nederland gevestigde organisatie. Iedere aanvrager ontving een ontvangstbevestiging met de
hoofdlijnen van het beleid die de Rommelmarkt voor steunverlening hanteert.
De volgende 26 projecten in de Derde Wereld zijn ondersteund met de daarachter vermelde bedragen.
Stichting Mucolim

€ 2000,- voor onderdelen van waterfabriek voor zuiver
drinkwater' Land: Democratische Republiek Congo

Stichting Wenzi

€ 2000,- voor onderwijsmiddelen . Land: Kenia

Stichting Kinderhuis Cambodja
Stichting Fadhili

€ 2000,- voor onderwijs aan weeskinderen. Land: Cambodja
€ 2000,- voor opleiding autotechniek/automonteur en
creëren van arbeidsplaatsen. Land: Burundi

Concultures e.v.

€ 2000,- voor versterking van onderwijsprojecten van
onderwijsprojecten in twee dorpjes. Land: Cambodja

Stichting Home of Good Hope

€ 2000,-voor verbeteren van welzijn van straatkinderen. Land
Namibië

Stichting Stop Poverty

€ 2000,-. voor aankopen landbouwgrond. Opbrengsten van het
land zijn bestemd voor voor onderwijs het en creëren
van arbeidsplaatsen om land te bewerken. Land: Oeganda

Stichting Tansport4transport

€ 2000,-voor het maken van fietsambulances voor het vervoer
van zieken van zieken op het platteland naar de kliniek.
Land: Malawi.

Stichting Stars@Zanzibar

€ 2000,-voor praktijkopleiding en begeleiding van kwetsbare
jongeren (tijdelijke leer- en werkplek in op te starten
restaurant). Land: Zanzibar
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Stichting Dom-ray

€ 1000,-

voor 15 voor kinderen uit
omringende dorpen om naar school te
kunnen gaan. Land: Cambodja

Stichting Ghana Haarlem

€ 2000,-

voor bouw van 2 verdiepingen op bestaande
basisschool.,waardoor aansluiting wordt
gekregen van het basisonderwijs op het
middelbaar onderwijs. Land::Ghana

Mevrouw J. de Vroom

€ 1000,-

vervanging van de motor van een taxi
in een streek met weinig mogelijkheden
voor vervoer. Land: Gambia

Stichting Yuvalok Child

€ 2000,-

naaitrapmachines, als startkapitaal voor
jongvolwassen vrouwen na het afronden
van een naai- en kledingcursus, zodat zij
kleding kunnen maken en verkopen.
Land: India

Stichting Worae Care

€ 1500,-

voor ambulance en medische apparatuur
voor kraamkliniek. Land: Ghana

Stichting Bibionef

€ 1500,-

voor boeken en educatieve middelen voor
scholen voor speciaal onderwijs. Land: Ghana
en Zuid-Afrika

Stichting Let's Care

€ 1500,-

voor opvang en begeleiding van mishandelde,
misbruikte en verwaarloosde meisjes.
Land: de Filipijnen

Stichting Garuda House Bali

€ 1500,-

Opvang van 15 ouderloze of uit heel arme
gezinnen afkomstige meisjes (huisvesting, educatie, medische zorg. Land:
Indonesië.

Stichting Kenia Health Nederland

€ 1500,-

voor medische apparatuur in een laagdrempelige kliniek voor dagbehandeling.
Land: Kenia

StichtingVilcabamba

€ 1500,-

voor toerusting van 120 kleine ondernemers
en 144 jongeren en moeders voor een baan
of starten van een eigen onderneming.
Land: Peru.

Stichting Dare2Care

€ 1500,-

voor uitbreiding en verbetering van uitrusting in
een ziekenhuis in een gebied waar in de verre
omtrek geen andere medische voorzieningen
aanwezig zijn. Land: Nigeria

Stichting Blocks

€ 250,-

in de kosten in de voor de opslag van containers
met schoolspullen. Land: Ghana

Stichting Homeless Child
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14 middelbaar onderwijs en 16 vakopleiding. Land:
Honduras
Stichting Op Gelijke Voet

€ 1500,-

voor uitzending medische teams voor (orthopedische)
operaties bij kinderen. Land: Honduras

Stichting Moving On

€ 1500,-

voor vervanging ambulance door nieuwere, beter
uitgeruste ambulance. Land Mozambique

Stichting Vrienden
Holten - Bedanda

€ 1500,-

voor bouwen van goede, duurzame watertanks bij
woonhuizen. Land: Guinee-Bissau

Stichting T.E.S.S. Unlimited € 1500,--

voor operaties van baby's met schisis; voor- en nazorg.
Land: Guatemala

Public relations
Internet, website en facebook worden benut om een breed publiek te bereiken en te laten zien welke
goede gebruikte artikelen in de Rommelmarkt te krijgen zijn en welke curieuze voorwerpen daar soms
tussen zitten Evenals in voorgaande jaren werd ook internet benut als verkoopkanaal voor boeken en
andere bijzondere voorwerpen.
Verwante activiteiten
De Rommelmarkt is een van de inzamelingspunten waar gereedschap kan worden afgegeven dat door
Gered Gereedschap in Groningen wordt ingezameld en opgeknapt zodat zij weer goed bruikbaar zijn,
waarna op aanvraag verscheping plaats vindt naar projecten in de Derde Wereld.
Winterfair. Tijdens de door Ondernemend Haren georganiseerde winterfair in december rond de
Dorpskerk, stond werd de aandacht van het publiek gevestigd op de Rommelmarkt door een
boekenstellage met gratis boeken. Deze boeken stonden meer dan 3 maanden te koop in de winkel.
Bestuurlijk allerlei
In de maanden juni en november werd een vergadering van alle medewerkers gehouden, waar ondermeer
de geldelijke steun aan een aantal projecten in de Derde Wereld definitief werd vastgesteld. In deze
halfjaarlijkse bijeenkomsten komt na de pauze meestal een voor de Rommelmarkt interessant onderwerp
aan de orde. Deze onderwerpen worden vaak toegelicht door een gastspreker..
In de voorjaarsvergadering werd een begin gemaakt met plannen voor de herinrichting van de
winkelruimte. Niet alleen dwingt de beperkte ruimte tot efficiënt werken maar ook een kringloopwinkel
als de Rommelmarkt moet een frisse eigentijdse uitstraling hebben.
In de najaarsvergadering gaf de heer Jan ter Huizen een boeiende toelichting op verschillende
kleinschalige projecten op het eiland Buru in de Molukken.
.
Beide vergaderingen, respectievelijk in mei en in november, werden voorbereid door het Algemeen
Bestuur.
In het verslagjaar werden door het Dagelijks Bestuur bijeenkomsten bijgewoond van Ondernemend
Haren.
In het voorjaar van 2017 ging de Kenniskaravaan van start, georganiseerd door het Steunpunt
Vrijwilligerswerk Haren van de Stichting Torion i.s.m. de Harense Tynaarlose Uitdaging. Dit
samenwerkingsverband organiseert voor vrijwilligers van verenigingen en stichtingen workshops en
trainingen Aan een van die workshops werd door vrijwilligers van de Rommelmarkt deelgenomen.
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Op 2 november 2017 vond in de veilinghallen in Eelde de eerste Beursvloer plaats, een maatschappelijk
evenement waar vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties en ondernemingen elkaar
ontmoeten, ideeën uitwisselen en elkaar kunnen helpen. Ook de Rommelmarkt was daar aanwezig, maar
tot een overeenkomst met een bedrijf of onderneming waarbij beiden baat hadden, is het niet gekomen.
Personele zaken
- In het afgelopen jaar is onze oud-voorzitter Jelly Barkmeijer overleden. Zij heeft die functie vervuld van
1992 tot 1 januari 2010. Onder haar voorzitterschap kon de Rommelmarkt rond 2008/2009 tijdelijk
beschikken over de ruimte van het oude postkantoor aan het Raadhuisplein. Het bestuur heeft de
nabestaanden een condoleancebrief gestuurd.
- Een vrijwilligersorganisatie als de Rommelmarkt kan niet zonder mensen die zich belangeloos inzetten
om de organisatie draaiende te houden. Het aantal mensen dat zich geheel vrijwillig inzet voor de
Rommelmarkt blijft gelukkig vrij constant maar meer handen zijn altijd welkom omdat de bezetting aan
de krappe kant is, waardoor het niet of nauwelijks mogelijk is om b.v. aan het eind van het eind jaar op
extra tijden open te zijn.
- Begin 2017 vond een geslaagde bijeenkomst van alle medewerkers plaats, om elkaar eens anders dan
bij het werk voor de Rommelmarkt te ontmoeten. Een speciaal potje maakte het mogelijk om een
ongedwongen etentje te houden, ditmaal in Intermezzo in Haren.
Door de grote inzet van alle medewerkers, is het, ondanks de krappe werkruimten, telkens weer mogelijk
om iedere week weer de door de Harense bevolking ingebrachte goederen op bruikbaarheid en
verkoopbaarheid te sorteren en met de opbrengsten uit de verkoop kleinschalige projecten in de Derde
Wereld te steunen. Voor dat doel is in het verslagjaar met enthousiasme en heel veel inzet gewerkt.
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