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Voorwoord 
 
Net als ieder jaar maakt ook de rommelmarkt de balans op en dus blikken we terug 
op het afgelopen jaar. 
 
Een jaar waarvan we kunnen stellen dat het een constant jaar was. 
Ondanks een veelbelovend maar helaas mislukte samenwerking met kringloopwinkel 
de Noorderkroon en de organisatie daarachter hebben we weer 
voldoendevrijwilligers die de kar willen trekken. 
De nieuwe website is gelanceerd die er weer helemaal bij de tijd is. De communicatie 
is de laatste jaren wat onderbelicht geweest. In de loop van het jaar hebben we meer 
aan de weg getimmerd wat geleid heeft tot meer inbreng en ook meer omzet. 
 
Een jaar waarin we weer veel mooie spullen hebben zien binnenkomen en even later 
weer de winkel uit zien gaan op weg naar een nieuwe tweede kans. 
Een jaar waarin we wederom weer veel goede doelen hebben kunnen steunen, 
allemaal uit de opbrengst van de verkoop van die mooie spullen. 
 
Zoals al eerder genoemd zijn er wekelijks een groot aantal vrijwilligers in touw die er 
voor zorgen dat de ingekomen spullen gesorteerd, eventueel gecontroleerd en 
gerepareerd worden. Zij zorgen er voor dat de winkel ingericht wordt en zijn actief bij 
de verkoop. Zowel in de winkel als er voor worden de spullen verkocht. 
Daarnaast zijn we actief in het online verkopen van spullen. Interessante objecten 
bieden we ook op internet te koop aan, waar vaak een mooie prijs kunnen krijgen. 
 
Zonder de inzet van al onze vrijwilligers was dit niet gelukt. 
En daarom wil ik graag weer alle vrijwilligers heel hartelijk danken voor hun inzet en 
al het werk wat ze voor onze Stichting Rommelmarkt Haren hebben gedaan. 
 
Namens het bestuur 
 
Jan Derk Sluurman, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verslag van de werkzaamheden 
 
Doel van de stichting 
De stichting heeft ten doel het bijeenbrengen van gelden voor financiering van 
kleinschalige ontwikkelingsprojecten in de derde wereld. De stichting tracht haar doel 
te verwezenlijken door het organiseren van rommelmarkten en al wat daar mee in de 
ruimste zin verband houdt. De stichting heeft mede tot doel het bevorderen van 
betrokkenheid en inzicht van de inwoners van de gemeente Haren ten aanzien de 
problemen van ontwikkelingslanden en mede te werken aan de oplossing daarvan. 
Formeel doet de stichting dit sinds haar oprichting in 1980 en doet dit nog steeds. 
 
Huisvesting 
De activiteiten vinden plaats vanuit het pand Hortuslaan 4a dat gehuurd wordt van de 
stichting derde wereldpand, wat we samen met de wereldwinkel gebruiken. In 2017 
hebben het gemeentebestuur van Haren gevraagd het pand tegen WOZ-waarde te in 
eigendom te krijgen. Dit vooral omdat we er niet gerust op waren eenzelfde 
welwillende samenwerking met de gemeente Groningen zou gaan gestaan. Het 
gemeentebestuur vond hier verstand vlak voor de samenvoeging met Groningen dit 
te doen. We merken nu de mindere betrokkenheid van het gemeentebestuur van 
Groningen die het nu alleen tegen marktwaarde op basis van taxatie wilverkopen. 
Ook werd per 1 januari 2020 een huurverhoging toegepast. Hier heeft de stichting 
derde wereldpand bezwaar gemaakt daar het huurcontract met de gemeente Haren 
duidelijk vermeld een vast huurbedrag. Wel staat in het contract dat de Centrale 
verwarmingsinstallatie van deze stichting is en we in 2019 een nieuwe ketel moesten 
laten aanbrengen. Wij hebben de helft van de kosten voor onze rekening genomen. 
Deze zijn verwerkt in de kosten van huur en energie in 2019. 
 
Werkzaamheden 
Door vele inwoners van Haren worden goederen ingebracht. Dit kan tijden de 
openinguren op vrijdag –en zaterdagmiddag en op woensdagmorgen als de 
ingebrachte goederen worden gesorteerd. Dankzij het verbeteringsvoorstel dat in het 
najaar van 2018 door de vrijwilligers zijn goedgekeurd proberen we de opbrengst te 
verhogen. Daarnaast proberen wij nu inzicht te krijgen welke goederen de meeste 
opbrengst geven en daarvoor dan ook de juiste hoeveelheid ruimte in de winkel gaan 
Innemen. Als laatste verbetering willen we de prijzen aanpassen en zullen goederen 
zoals kleding en luxere huishoudelijke artikelen worden geprijsd. Ook wordt er, af en 
toe, deelgenomen aan braderieën en veilingen.  
Winkel is geopend op vrijdag van 13.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 13 uur tot 
16.30 uur. 
Op verzoek worden goederen opgehaald en soms bezorgd met de bus. 
 
Naamgeving 
Door de landelijke televisie programma over kringloopwinkels gaven onze vrijwilligers 
de voorkeur omin onze naam daar ook op in te spelen via een vermelding in onze 
naam zoals verwijzing naar kringloop. Onze vrijwilligers gaven de voorkeur aan 
verweking van de Tekst Duurzaam goen in ons logo. Overleg met Koos Staal, de 
ontwerper van ons logo, moet nog worden afgerond. 
 
Samenwerking en vrijwilligerstekort 
De voorzitter had contact met Tineke van de Velde van Noorderkroon, de 



kringloopwinkel waar onze niet verkochte spullen heengaan, over mogelijke 
samenwerking om samen iets te doen aan ons tekort aan vrijwilligers. Dit in de vorm 
van werkervaringsproject voor een deel van hun medewerkers. Door persoonlijke 
omstandigheden en het faillissement van Noorderkroon is het niet tot samenwerking 
Gekomen. Zij kwam niet op de vrijwilligersvergadering omdat zij met spoed was 
opgenomen in het ziekenhuis. Nadien ging het ook Noorderkroon nog failliet, zodat 
het niet tot uitvoering kon komen Ondertussen hebben zich nieuwe vrijwilligers 
aangemeld mede ook dankzij de werving door onze vrijwilligers. Tevens hebben we 
oproepen en advertentie geplaatst. 
 
 
Aanpassen van hulpcriteria  
Enkele klein aantal projecten steunen we jaarlijks, Haiti en st. De Gevulde Water 
Kruik, Een aantal kleinschalige projecten die in een aantal jaren zijn afgerond willen 
we ook graag jaarlijks steunen. Twee keer per jaar bekijken de projectbeoordelaars 
of en dergelijke aanvragen zijn. We hebben dit al toegepast voor het waterproject in 
de molukken ( stichting Titane E) en de projecten in Tanzania (Stichting Stipulea) 
Voor de overige aanvragen blijft de regel het andere jaar een toekenning. 
 
Vrijwilligers vergaderingen  
In de voorjaarvergadering verviel het verhaal van Tineke van de Velde een bleef veel 
tijd over om afscheid te nemen van enkele ervaren vrijwilligers en de 
steunvoorstellen van de projecten te besteden en de vraag te stellen hoe krijgen we 
meer vrijwilligers. 
Tijdens de najaarsvergadering vergadering heeft Jan ten Huizen een enthousiast 
verhaal over de activiteiten van de werkgroep Penlukapa in de Molken. 
  
Op beide vergadering werd besloten de volgende projecten te steunen: 
19-1   stichting Jua     veilige opvang mishandelde meisjes in Kenia  €  1000,- 
19-2  stichting Pygmee naar school        basisschool in Burundi   €   1000,- 
19-4  stichting Dare2Care realisatie intensive care in Nigeria   €  1000,- 
19-5  stichting Egoli Afrika opleiding schoenen maken     Oeganda  €  1279,- 
19-6  SBI Lombok                  bouwgemeenschapscentrum  Indonesië      €  1500,-- 
19-7 stichting Lets Care educatie voor misbruikte meisjes Filippijnen €   1000,- 
19-8 stichting Yuvalok Child   school voor sloppenwijkkinderen India  €   1000,- 
19-9 stichting Stop Poverty  meer zelfredzaamheid via scholing Oeganda  €    1000,- 
19-13 Stichting RIZA  kleuterschool in sloppenwijk Kaapstad Zuid Afrika €  1000,- 
19-14 st.Holland Gambia found.   Gezondheidsbevordering in school  Gambia €  1000,- 
19-15 stichting Barbarudo Bamboekweek en verwerking     Ghana  €   1000,- 
19-16 stichting Sunbing BiBir Operatie correctie gezicht kinderen Indonesië €  1000,- 
19-20 stichting Kolewa logopedie en gehoorapparaten   Indonesië  €  1000,- 
19-21 stichting Vilcabamba opleiding voor kansarme kinderen INDIA   bijdrage in 2018 
19-22 stichting Yabonga kansarme kinderen in Kaapstad  Zuid Afrika €   1000,- 
19-24 st. BMG Social Servise Centra divers werkbevorderende acties India 
      Voor Waterput en watertank  €  1100,- 
19-25 Stichting Gered Gereedschap  vervoerskosten naar aanvragers  €  1500,- 
19-26 Karamachuma Vision Poverty Education   vakopleiding etc.  Tanzania €   1428,- 
19-27 stichting Cultures       onderwijs aan minderheid; andere taal Cambodja €   1500,- 
19-29 stichting Makotoo Exploir   bevordering zelfstandig werken boeren Benin  €  1000,- 
19-30 Yep Same/Mater de Africa   2e serie training tot zelfstandigheid Tanzania  €  1500,- 
19-31 stichting Bashati                  400 staaroperaties bij kinderen Bangladesh    €   1000,- 
19-35 Stichting Stipulea     voor de 1e fase van het Veeproject in          Tanzania   € 1000,- 



19-38 Stichting Titane E     waterfilters etc.  in  Molken                       Indonesië   €  1200,- 
 19-39 stichting DICE         Schoolkosten voor weesmeisjes                     India    € 1500,- 
 19-41 ST. Sight Albino Foundation  hulp voor visueel beperkten         Kenia          € 1500,- 
 19-45  Stichting Berhan         onderhoud blindenschool         Ethiopië     €  1500,- 
 19-47  st. Op gelijke voet   orthopedische operaties               Cong-Brazavile   €  1500,- 
19-48 st Bokemei                    schoolmeubelen; praktijkondersteuning     Ghana    € 1500,- 
19-49   St. Kuala Loans           bevorderen zelfredzaamheid                        India     € 1500,- 
 19-51  stichting Stop Poverty   opleiding zwangere teenagers                Oeganda   € 1500,- 
 19- 53 stichting Lets Care       opvang misbruikte jongens en meisjes Filepijnen   € 1500,- 
 19-55  St. Zenij Treasure        duurzame werkgelegenheid    Zanzibar-Tanzania    € 1500,- 
 19-56  stichting Blocks           verbeteren sanitair basisschool                   Ghana    € 1500,- 
 19-58  St. Gevulde Waterkruik  waterzuiveringproject in  Malawi, Congo, Ghana, 
                                                                                  Tanzania, Conakry en  Kenia  € 1500,-                                                  
 19-61 Stichting TESS Unlimited Behandeling kinderen met Schissis     Guatemala  €1500,- 
 
Bestuursamenstelling 
 
Na het vertrek van de vorige secretaris is er nog geen opvolger gevonden. De penningmees- 
ter zal na dit jaar niet meer de secretaris geen waarnemen. De voorzitter is in gesprek met 
een opvolger. Er is sinds de meivergadering nog een vacature in het bestuur.  
We hopen dat er opvolgers worden gevonden. 
 
Namens het bestuur, 
 
 
Peter Drenth 
waarnemend secretaris en penningmeester 
 
 



Financieel  Verslag Rommelmarkt Haren 2019

inkomsten uitgaven
vrijdag kas 14.565,65€    projecten 47.505,00€     
vrijdag pin 14.169,80€    kosten bus 2.873,73€       
zaterdag kas 10.515,41€    verzekeringen 1.253,24€       
zaterdag pin 12.264,50€    voorzieningen winkel 603,65€          
betaald via kas 300,60€         repartie horloges 10.655,00€     
rente 44,53€           website/abonnement 1.976,13€       
busreclame 175,00€         pinabonnement 1.147,50€       
gift 1.250,00€      advertenties 1.179,75€       
boeken 497,06€         drukwerk/kopieren 199,82€          
verkoop horkoges 260,00€         huur/energie 3.829,21€       
gebruik bus 203,50€         vrijwilligerskosten 2.218,60€       
oude metalen 1.068,45€      bankkostten 249,97€          
veiling/braderie 1.497,20€      lidmaatschap 193,60€          

porto/kraamhuur 280,50€          
Inkomsten totaal 56.811,70€    retourkosten 146,00€          

opname van ASN-spaarrekening 17.500,00€    

Totaal 74.311,70€    74.311,70€     

-€                                    



Inkomsten per maand

januari 3.794,00€      
februari 4.626,35€      
maart 5.470,00€      1ste Kwartaal 13.890,35€       
april 3.875,00€      
mei 4.381,00€      
juni 4.735,00€      2de kwartaal 12.991,00€       
juli 3.465,00€      
augustus 5.920,00€      
september 4.975,35€      3de kwartaal 14.360,35€       
oktober 4.630,00€      
november 5.897,00€      
december 5.043,00€      4de kwartaal 15.570,00€       

Totaal verkoop winkel 56.811,70€    56.811,70€       



Financieel  Verslag Rommelmarkt Haren 2019

Balans

Activa Passiva

Saldo ING 31 december 2018 732,20€         Saldo ING 31 december 2019 2.612,37€      
Saldo ASN 31december 2018 81.945,98€    Sado ASN 31 december 2019 64.490,50€    
Saldo ING spaarrekening 42,99€           Saldo ING spaarrekening 43,00€           
in kas 974,70€         rekening reparties horloges 16.550,00€    

83.695,87€    83.695,87€    



Gesteunde Projecten 2019

aanvrager bedrag project land
st fam Veenhuizen 500,00€             Onderhoud school st.Birisha Kenia
st fam.Kramer 500,00€             parikuliere hulp na thunami Sri Lanka
st Maxpaftor support 1.000,00€          schoolkosten voor weesmeisjes Kenia
st Rhiza 1.000,00€          kleuterschool in sloppenwijk Zuid Afrika
st Holland Gambia foudation 1.000,00€          gezondheid bevorderend school Gambia
st Barbaruga 1.000,00€          werk via bamboekweek ect Ghana
st Kalowa 1.000,00€          logopedie en gehoorapparaten Benin
st Con Cultures  1.500,00€          onderwijs eigen taal minderheid Cambodja
st Lombok 1.500,00€          bouw gemenschapscentrum Indonesie
st Gered Gereedschao 1.000,00€          verboerskossten gereedschap afrikaanse landen
st Sipulae 1.500,00€          1e fase veeproject Masaaai Tanzania
st Dare2Care 1.000,00€          realisatie intensive care Nigeria
st Pygmee naar School 1.000,00€          realiseren basisschool Burundie
st Yuvalok Child 1.000,00€          schoolin sloppenwijk India
st Sumbing Bibir 1.000,00€           operaties hazelippen kinderen Indonesie
st Egoli Africa 1.279,00€          opleiding schonen maken Oeganda
st Lets Care 1.000,00€          educatie misbruikte meisjes Fillepijnen
st Yabonga nederland 1.000,00€          hulp kansarme kinderen Zuid Afrika
a.c BGM nederland 1.100,00€          waterput + watertank India
st Allebrandi V 1.426,00€          leer-werkproject kansarme jongeren Tannia
st Makotoo esplot 1.000,00€          bevordering zelfstandig werken Benin
st Bashati 1.000,00€          staaroperaties bij kinderen Bangladesh
st Moving ON 1.000,00€          hulp kansarme kinderen Oeganda
st JUA 1.000,00€          opvang mishandelde meisjes Kenia
st TitanE 1.200,00€          Waterfilters; zonnepanelen Indonesie
st DIDI Caren en Education 1.500,00€          schoolkosten voor weesmeisjes India
st vrienden Holten-Bedanda 1.500,00€          waterproject elder in africa Malawi ect.
st Stipu;ae + Yep Same 1.500,00€          2e serie training tot zelfredzaam Tanzania
st  Sight Albion foundation 1.500,00€          hulp kinderen visuele beperking Kenia
st Zenji Tresure 1.500,00€          duurzame werkgelegenheid Zanzibar (Tanzania)
st T.E.S.S. unlimited 1.500,00€          behandeling kinders met schissis Guatemala
st Bokemei 1.500,00€          schoolmeubels; praktijkondersteuning Ghana
st Op gelijke Voet 1.500,00€          orthopedische operaties Congo-Braz\aville
st Kula Loans international 1.500,00€          bevorderen zelfredzaamheid India
st Stop Poverty 1.500,00€          opleiding zwangere teenagers Oeganda
st Blocka 1.500,00€          verbeteren sanitair basisschool Ghana
st Lets Care 1.500,00€          opvang misbruikte jongens en meisjes Fillepijnen
st Berhan 1.500,00€          onderhou blindenschool Ethiopie
st Jeugd voor Gambia 1.500,00€          School[rpject schooltuin,leesboeken

meubilair opknappen Gambia
47.505,00€        
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