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VOORWOORD
Hoe kijken we terug op 2020, het jaar van het coronavirus?
Het virus dat leidde tot een pandemie met wereldwijde lockdowns, avondklokken,
protesterende ontkenners, mondkapjes, uitgestelde vakanties, persoonlijke drama’s en heel
veel ander ongemak. 2020 was echter ook het jaar van het verlies van Trump, de Brexit, de
herindeling, enorme bosbranden in Australië, de desastreuze ontploffing in Beiroet, de
hangende tram in Spijkenisse … en ga zo maar door.
Ook voor Stichting Rommelmarkt Haren was het een uniek jaar. Voor zover ik kon nagaan,
heeft de Rommelmarkt niet eerder een groot deel van het jaar haar deuren gesloten moeten
houden. Dit heeft zijn effect gehad op de hoeveelheid verdiensten en dus ook op de
mogelijkheden projecten te ondersteunen.
Het winkelen op anderhalve meter en de langdurige sluiting heeft er wel toe geleid (versneld)
de mogelijkheden te onderzoeken of een andere, grotere winkel niet tot de mogelijkheden
behoorde. Dit ook vanwege de gedachte dat een winkel op een ‘betere’ locatie waarschijnlijk
ook tot meer opbrengsten zou leiden.
Op 16 september 2020 was het zover: de opening van onze coronaproof winkel aan de
Brinkhorst. De verwachtingen werden al snel waargemaakt: een stevige toename van de
omzet. Dat moest ook omdat we stevig hebben geïnvesteerd in de nieuwe inventaris. Het
was dan ook een forse domper toen we vlak voor de feestdagen opnieuw de deuren
moesten sluiten.
In de zomer heb ik het stokje (=voorzittershamer) overgenomen van Jan Derk Sluurman. Op
24 september hebben we in de algemene vergadering terug- (Jan Derk) en vooruit- (ik)
gekeken. In de laatste maanden van het jaar is ook gezocht naar een nieuwe
penningmeester en secretaris, omdat oudgediende Peter Drent te kennen gaf te willen
stoppen en de nieuwe secretaris (Dick Brandhorst) door privéomstandigheden geen invulling
meer kon geven aan deze taak. Hans Keijzer heeft het penningmeesterschap op zich
genomen en een nieuwe secretaris ging er ook komen.
De beperkte mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, zaken met elkaar te bespreken, energie
te steken in de winkel en energie te krijgen van de goede doelen die we daarmee steunen …
het stond allemaal op een laag pitje in 2020. En hoewel 2021 nog maar mondjesmaat
verbeteringen toelaat, is er enig optimisme.
Ik kijk er ook ontzettend naar uit dat we met het vaststellen van het jaarverslag het
bijzondere jaar 2020 achter ons kunnen laten en onze blik weer volop op de toekomst
kunnen richten.
Gezien op de indrukwekkende betrokkenheid van onze medewerkers heb ik daar het volste
vertrouwen in.
Hou vol!
Sipke Havinga, voorzitter
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Verslag van de werkzaamheden
1.

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 nog steeds.

2.

HUISVESTING

De activiteiten vinden plaats vanuit het pand Hortuslaan 4a dat gehuurd wordt van de
Stichting Derde Wereld-Pand Haren, dat we samen met de Wereldwinkel gebruiken. In het
begin van het jaar was het krap maar konden we het sorteren en de verkoop nog doen en de
opbrengst van ongeveer € 1000,- netto per week halen.
Toen in maart de coronamaatregel anderhalve meter afstand tussen klanten onderling en tot
de vrijwilligers niet haalbaar bleek, hebben we als bestuur besloten alleen met veilige afstand
te sorteren maar de verkoop tijdelijk te stoppen. Wij hebben gezocht naar alternatieve
locaties.
Met een eigenaar met wie we al eerder contact hadden gehad, lukte het een tijdelijk contract
te sluiten voor Brinkhorst 13 tegen een sterk verlaagd tarief. Dit contract is voor een periode
van 23 maanden afgesloten. Een enthousiaste groep vrijwilligers is de winkel gaan inrichten.
Op 16 september konden we onze nieuwe behuizing openen. De opbrengst was in
verhouding tot de huur en de inrichtingskosten redelijk. Vlak voor de feestdagen moesten
we, vanwege corona, jammer genoeg de winkel sluiten.

3.

BESTUURSSAMENSTELLING

De voorzitter heeft bij het vertrek van de vorige secretaris Renger Ritzema al aangegeven
dat ook hij in 2020 wilde aftreden als hij een opvolger had gevonden. Sipke Havinga was
bereid hem op te volgen en Dick Brandhorst was bereid het secretariaat over te nemen.
Helaas liet zijn gezondheid dat uiteindelijk niet toe. Door persoonlijke omstandigheden moest
ook de penningmeester te kennen geven er mee te moeten stoppen. De nieuwe voorzitter
vond Hans Keijzer bereid vanaf 1 januari 2021 penningmeester van de Rommelmarkt te
worden. Ook een nieuwe secretaris werd gevonden, maar deze moest om gezondheidsredenen al snel weer afhaken. Naar een nieuwe secretaris wordt gezocht.

4.

WERKZAAMHEDEN

Doordat het dagelijks bestuur uit slechts 2 personen bestond is er, vaker met het hele
bestuur vergaderd. Tot 1 april kwam het bestuur bij een van de bestuursleden bijeen, na die
datum in Ons Centrum, waar we met tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar konden
vergaderen. Om nog enige inkomsten te hebben is ruimte in Mijn Winkel gehuurd en werd
deelgenomen aan 2 braderieën.
Het bestuur heeft in het verslagjaar 9 keer vergaderd. Behalve de besluiten over het huren
en inrichten van de nieuwe winkel is besloten van verzekeringskantoor te veranderen. De
firma die Ridderbos had overgenomen, wilde alleen contact via hun landelijk kantoor. Nu
doen we zaken met Feenstra Verzekering.
Op woensdag en donderdag was de winkel aan de Brinkhorst geopend van 13.00 tot 17.00
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uur, op vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur. Op vrijdag en
zaterdag is Hortuslaan 4A open voor inbreng van goederen en verkoop speciale goederen.
Met de huidige vrijwilligers kunnen we bezetting net redden. We proberen nieuwe vrijwilligers
te werven.
Eind 2019 Is een van onze net gestopte vrijwilligers, Henk Aldershof, overleden. Wij hebben
voor bloemen bij zijn afscheid gezorgd en een delegatie van bestuur en vrijwilligers heeft
begin 2020 de crematie bezocht.
Onze langst actieve vrijwilliger, Jan Praktiek, heeft om gezondheidsreden afscheid moeten
nemen. Vanwege corona vindt een aantal vrijwilligers het samenwerken in de winkel te
risicovol. Zij zijn tijdelijk niet actief.

5.

PROJECTEN

Op voorstel van de voorzitter zijn de criteria om voor een bijdrage in aanmerking te komen
aangepast. De werkgroep die de aanvragen beoordeelt, bestaat uit Albertine Boersma, Jan
van Kammen en Cor Sinnema. Zij toetsen de aanvragen aan een aantal vaste criteria en
geven advies aan het bestuur, die dit voorstel vervolgens voorlegt aan de vrijwilligers die
hierover besluiten.
Vanaf november 2019 tot maart 2020 zijn er 25 aanvragen ingediend. Daarvan stelde de
werkgroep voor de volgende projecten een bijdrage voor die werd goedgekeurd dor de
vrijwilligers:
1. Stg.Transport4transport
€ 1000 voor fietsambulances in Malawi
2. Stg. vrienden van Escola de Rua € 500 voor schoolmateriaal in Mozambique
3. Stg. Kinderhuis Cambodja
€ 1000 omheining compound in Cambodja
4. Joke de Vroom
€ 400 microkrediet kleine projecten in Gambia
5. Holland Gambian Foundation
€ 1000 aanleg waterput etc. in Gambia
Vijf aanvragen hadden in 2019 reeds een bijdrage ontvangen en hebben bericht ontvangen
dat zij in 2021 weer voor een bijdrage in aanmerking kunnen komen. De toegekende
bijdragen zijn uitbetaald.
Gezien het spoedeisende karakter van verzoeken om noodhulp heeft het bestuur besloten
deze zelf al te handelen. Dit betreft de volgende aanvragen en bedragen:
1. Stg. Rhiza
€ 1.000 voor voedselpakketten voor kleuterschool in Zuid Afrika
2. Stg. YuvaLokChild € 1.500 noodhulp in India
3. Stg. Kind in Nepal
€ 1.106 60 voedselpakketten in Nepal
4. Stg. Wilde Ganzen € 1.000 voedselpakketten in Afrika
Vanaf 1 mei 2020 zijn 30 aanvragen ingediend. Voor 7 hiervan heeft de werkgroep
voorgesteld een bijdrage toe te kennen.
Gezien de inkomsten op dat moment heeft de vrijwilligersvergadering van 24 september
voorgesteld een bijdrage te verlenen betreft de projecten:
1. Stg. RondomBaba
€ 1.000 een ecologisch vredesdorp in Mali
2. Stg. Dusabikane
€ 1.000 zonne-energie voor een basisschool in Burundi
3. Stg. vrienden Holten-Bedanda € 1.000 voor waterprojecten in Afrika
4. Stg. Jalihal
€ 1.000 bijdrage voor het planten van bomen in India
5. Stg. Morgenster
€ 1.000 verbetering inrichting blindenschool in Burundi
6. Stg. Nepalimed Holland
€ 1.000 medische apparatuur kindertehuis in Nepal
Van deze zes zijn de eerste vier bijdragen uitbetaald en hebben de laatste twee aanvragers
bericht ontvangen dat de bijdragen zullen worden uitbetaald, zodra wij weer voldoende
inkomsten hebben.
Een zevental aanvragers had in 2019 een bijdrage ontvangen. Zij hebben bericht ontvangen
dat wij hun aanvragen in 2021 meenemen.
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6.

VRIJWILLIGERSVERGADERING

Gezien het risico van besmetting hebben we de voorjaarsvergadering laten vervallen. Op
24 september is een vergadering gehouden, waar het nieuwe bestuur zich heeft voorgesteld
en de jaarstukken 2019 zijn besproken en goedgekeurd. Als onderdeel hiervan is het
financieel verslag met goedkeuring door de kascommissie behandeld en een nieuwe
kascommissie gekozen. In november is met de vrijwilligers het beleid van de nieuwe
voorzitter besproken.
Namens het bestuur
Stichting Rommelmarkt Haren
Peter Drenth, penningmeester / waarnemend secretaris
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7.

FINANCIEEL JAARVERSLAG

INKOMSTEN
Omschrijving
Vrijdag Hortuslaan
Zaterdag Hortuslaan
Braderie
Mijn Winkel
Gebruik bus
Oude metalen
Boeken
Losse verkoop
Horloges
Kunst
Busreclame
Brinkhorst 13 pin
Brinkhorst 13 kas
Opname van ASN

UITGAVEN
€
6.406,49
7.295,10
737,00
404,00
153,90
463,02
541,75
776,50
85,00
75,00
0,00
9.847,46
7.099,70
44.000,00
77.884,92

Omschrijving
Kosten bus
Inrichten\mijn winkel
Verzekeringen
Vrijwilligerskosten
Huur + garage; Hortuslaan
Koffie/thee
Secretariaat
Internet
Bankkosten
Leiderschap
Huur etc. Brinkhorst
Inrichting Brinkhorst
Projecten
Horloges + veiling

Nog te betalen

€
6716,71
528,76
1288,51
1682,45
5780,00
114,34
156,49
1520,84
213,67
96,80
7889,20
17.058,00
13.506,00
25.755,00
82.306,77
-/- 2865,57
79.441,20

BALANS
Activa
Saldo ING 31-12-2019
Saldo ASN 31-12-2019
Saldi ING spaarrekening
waarde horloges

€
2.612,37
64.490,49
43,00
16.550,00

Passiva
Saldo ING 31-12-2020
Saldo ASN 31-12-2020
Saldo ING spaarrek.
waarde horloges
nog te betalen

83.695,86
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PROJECTEN
Gehonoreerd
bedrag in € Land
Voorjaar
Stg.Transport4Transport
Stg. Vrienden van Escola de Rua
Stg. Kinderhuis in Cambodja
Joke de Vroom
Holland Gambian Foundation

1.000
500
1.000
400
1.000

Malawi
Mozambique
Cambodja
Gambia
Gambia

Noodhulp:
Stg. Rhiza
Stg. YuvaLokChild
Stg. Kind in Nepal
Stg. Wilde Ganzen

1.000
1.500
1.106
1.000

Zuid Afrika
India
Nepal
Afrika

Najaar
Stg. Rondom BaBa

1.000 Mali

Stg. Dusabikame
1.000 Burundi
Stg. vrienden Holten-Bedanda
1.000 div Afrikaanse landen
Stg. Jalihal
1.000 India
Stg. Morgenster
1.000 Burundi X
Stg. Nepalimed Holland
1.000 Nepal
X
Totaal
13.506
X nog uit te betalen zodra er weer inkomsten zijn

Jaarverslag en Financieel Jaarverslag 2020 Stg. Rommelmarkt Haren

Pagina 6 van 7

