Stichting werkgroep “Een Aarde”
Asten
JAARVERSLAG

2020

Het verlenen van steun aan het werk van ontwikkelingswerkers,
die op een of andere manier een band hebben met Asten en/of de regio.

Secretariaat Hein Krimpenfort
Email: info@eenaarde.nl
K.v.K 41088291
www.eenaarde.nl
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Inleiding
Met de naam: “Een Aarde” wilden de oprichters in 1974 uitdrukken, dat we samen verantwoordelijk zijn
voor elkaar en de omstandigheden, waarin wij en de toekomstige generaties zullen moeten leven.
46 jaar lang staan wij achter de doelstellingen, zoals die door de oprichters zijn geformuleerd.
Wij, georganiseerd in Stichting Werkgroep Een Aarde, zijn ruim honderd vrijwilligers, die het zinvol en
boeiend vinden om de handen uit de mouwen te steken ten bate van het werk van ontwikkelingswerkers
die met de regio verbonden zijn. Werk dat er toe doet en altijd (financiële) hulp kan gebruiken!
Maar er is meer:
- Binnen Een Aarde vinden we het fijn en zinvol bij te dragen aan onze wereld. Het biedt jonge en
oudere mensen/vrijwilligers de mogelijkheid zich daar samen op een zinvolle manier voor in te
spannen in een enthousiaste omgeving.
- Met onze inspanningen maken wij het mogelijk dat ook mensen uit onze eigen regio met een
kleinere beurs goede en mooie producten kunnen blijven kopen.
- Door onze inspanningen dragen wij bij aan een duurzamere wereld. Producten die anders
(vroegtijdig) op de milieustraat zouden eindigen krijgen nog een kans op een ‘tweede leven’!
Minder verspilling dus.
- En tenslotte natuurlijk, met de opbrengsten van onze activiteiten helpen wij vele duizenden
mensen in vele ontwikkelingslanden aan een wat betere toekomst. En dat is hard nodig!
De ondersteuning van de diverse projecten in ontwikkelingslanden is zeer gevarieerd: van mondelinge en
schriftelijke contacten onderhouden tot financiële ondersteuning voor het realiseren van aangevraagde
projecten. En vervolgens het opvolgen en controleren van de uitvoering natuurlijk.
Het is een verplichte noodzakelijkheid dat we deskundige contactpersonen uit de regio hebben, die de
uitvoering van genoemde projecten kunnen garanderen door hun relatie met de werkers in het veld.
Geldelijke middelen komen, naast giften in geld en goederen, uit het runnen van onze kringloopwinkel aan
de Molenakkers 11 in Asten. Daarnaast genereert Een Aarde inkomsten uit het slopen van onverkoopbare
apparaten en het verkopen van de vrijgekomen metalen.
Op allerlei manieren wordt door ons informatie gegeven over onze projecten en de situatie van de
mensen waarom het gaat. Wij informeren u via onze website www.eenaarde.nl en u treft ons eveneens
aan op de social media Facebook (https://www.facebook.com/stichtingEenAarde/) en Instagram
(https://www.instagram.com/eenaarde/).
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Het (Corona) jaar 2020:
Het jaar 2020 stond ook bij ons, net zoals bij iedereen, grotendeels in het teken van Corona: een lange
winkelsluiting en enkele speciale activiteiten die in het jaar op het programma stonden (o.a. onze
vlooienmarkt) moesten helaas geannuleerd worden.
Belangrijker en ernstiger was dat een aantal medewerkers, familieleden, vrienden en kennissen van
medewerkers werden getroffen door het Corona virus. Dan komt het dichtbij en wij willen iedereen die
door Corona getroffen is, heel veel sterkte toewensen.
De winkel is vanaf half maart tot 13 juli gesloten geweest
en de verkopen gedurende deze periode van maar liefst 4
maanden zijn dus geheel komen te vervallen.
Als alternatief is er een webwinkel opgestart die redelijk
succesvol was en enige extra inkomsten genereerde.
Bij de heropening van de fysieke winkel in de zomer werd
de webwinkel echter weer gesloten. Het samen aanhouden
van deze 2 winkels is in onze situatie te complex gebleken.
Door de grote omzetderving dit jaar konden we helaas fors
minder besteden aan projecten in de ontwikkelingslanden.

Onze vlooienmarkt in april kon niet doorgaan, een evenement waar
we ons ieder jaar toch écht op verheugen. Zo jammer en hopelijk
kan en mag het in 2021 wel weer plaatsvinden.

Gelukkig hebben we in het jaar 2020 wel nog een drietal stagiaires kunnen helpen
met hun maatschappelijke stage bij Een Aarde.
Gedurende de maanden juli-december konden we vervolgens onze winkel op een
beperkte manier openhouden en daarmee toch nog enige inkomsten genereren.
Het was flink aanpassen, maar in feite liep het tijdens deze periode best goed.
Een maximaal aantal klanten in de winkel, mondkapjes verplicht etc. zorgden voor
een acceptabele en veilige omgeving.
Ook onze jaarlijkse bedankavond in november voor onze vrijwilligers kon helaas niet
doorgaan, uiteraard te veel mensen bij elkaar in een te kleine ruimte.
Om onze mensen toch te bedanken konden we hen een mooie cadeaubon met
kerstpakket aanbieden (mede gefinancierd door en dank aan de RABO club actie en Midas/Albert
Heijn Asten).
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Helaas moest onze winkel op de Molenakkers per 14 december wederom gesloten worden.
Weer een lock-down en pas op de plaats.

Ondanks het feit dat 2020 een moeilijk jaar was, is het toch goed om een moment stil te staan bij al het
vele werk dat gedaan moest worden: ophalen en wegbrengen van diverse goederen, sorteren, opruimen,
repareren, verkopen, slopen, sorteren voor en storten op de milieustraat, corresponderen met
ontwikkelingswerkers, folders rondbrengen, aangevraagde projecten bestuderen en al of niet honoreren,
de website bij de tijd houden, de PR onderhouden, enz., enz.!
Het bestuur wil haar dank en waardering uitspreken tegenover al die vrijwilligers die op welke wijze dan
ook de doelstelling van de werkgroep mogelijk maken!

Dank ook aan plaatselijke organisaties voor de goede samenwerking: de Gemeente Asten, de lokale en
regionale pers, ORO, ONIS en particulieren.
Tenslotte bedanken we in het bijzonder diegenen die ons geheel belangeloos ruimten en parkeermogelijkheden ter beschikking hebben gesteld voor onze activiteiten. Zonder deze steun zou ons werk niet
mogelijk zijn.
In het verdere verslag vindt u een chronologisch overzicht van de activiteiten van 2020.
In het financieel jaarverslag 2020 treft u een overzicht van de inkomsten en uitgaven van onze stichting.

Namens het bestuur
Hein Krimpenfort
Secretaris

Ton Hendrix
PR
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Januari
Start van het 6e volle jaar in onze winkel aan de Molenakkers in Asten. Het wordt steeds drukker en er is
veel vraag en aanbod. Mensen komen graag terug en dat is een fijne constatering. De omzet groeit.
Februari
De jaarvergadering over 2019 op 17 februari in Den Dissel werd door ruim 50 belangstellenden bezocht.
Er kon teruggekeken worden op een succesvol jaar. Gedurende de vergadering werd een bestuurswisseling
aangekondigd: Angela van Seccelen neemt de plaats in van Helma Peerlings, die met een bloemetje
afscheid nam.
Ook belangrijk: onze hard werkende Kamiran werd benoemd tot “vrijwilliger van het jaar”.

Maart
Vanwege de overheidsmaatregelen om het Corona virus te bestrijden is de winkel op 15 maart dicht
gegaan. Ook het ophalen van goederen moest stil gelegd worden omdat er gewoonweg geen plaats meer
is voor spullen.
April
De geplande vlooienmarkt op 19 april is niet doorgegaan, verder ook geen andere activiteiten. Onzeker op
dat moment ook wanneer we eventueel weer open zouden kunnen gaan. Wel tijd om in de winkel een
grote schoonmaak door te kunnen voeren.
Mei
Geen activiteiten.
Juni
Opening van de Webwinkel. Een nieuwe weg voor Een Aarde, die enige inkomsten kan
genereren. Het blijkt een redelijk succes, maar is wel erg arbeidsintensief.
Jan Verrijt geeft aan na 2 jaar de ophaaltelefoon niet meer te willen bemannen. Harrie
Cortooms en Rob Hoogervorst nemen dit werk over.
Juli
Heropening van de fysieke winkel op 13 juli met diverse beperkingen om de Corona maatregelen na te
leven. Maar we mogen weer!
Invoering van een nieuw kassasysteem om de opbrengsten beter te kunnen classificeren.
Piet van Oosterhout heeft het ophalen van goederen overgenomen van Antoon van Heugten, die wegens
gezondheidsredenen voorlopig verstek moet laten gaan.
Augustus
De opnieuw geopende winkel draait naar behoren en we zijn tevreden met de opkomst van klanten en de
verkopen die we realiseren.
September
De geplande deelname aan de jaarlijkse braderie is niet doorgegaan, op zondag 6 september is de winkel
wel extra open geweest.
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Oktober
Winkel geopend, geen speciale activiteiten.
November
Op de zondagen 2 en 22 november was de winkel geopend. De nadruk lag op de verkoop van
Sinterklaas- en Kerstartikelen. Het was gezellig druk en de opbrengst was tevredenstellend.
De geplande Bedankavond voor de vrijwilligers van Een Aarde kan niet doorgaan en wordt afgelast.
December
Als alternatief voor de Bedankavond ontvangen de vrijwilligers van Een Aarde een
kerstpakket met een Waardebon voor Midas winkelcentrum daarin.
Tijdens de laatste bestuursvergadering werd afscheid genomen van 2 bestuursleden,
Henriëtte Cortooms en Jan Verrijt. Hopelijk kunnen we hen in 2021 nog een keer goed in
het zonnetje zetten.

Sluiting van de winkel op 14 december, in ieder geval tot 20 januari 2021. Alle activiteiten zijn wederom
opgeschort.
Na een vreemd en bijzonder jaar kijken wij toch dankbaar terug op een veelbewogen 2020 bij Een Aarde.
We hebben veel nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen, de onderlinge sfeer is goed en we hopen dat
we dit mooie werk nog jaren samen mogen blijven doen!
Met onderstaande wens sloten wij het jaar dankbaar af.
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Voorlopig financieel verslag en vergelijking 2020 / 2019
Onderstaand opgenomen zijn de opbrengstcijfers van de diverse Kringloop activiteiten voor 2020 en
2019, alle bedragen zijn excl. BTW.
Verder is opgenomen het totaal bedrag dat door Een Aarde uitgekeerd is aan de projecten.
Een gedetailleerd overzicht daarvan treft u op pagina 8 aan.
Wij benadrukken dat dit voorlopige cijfers zijn en dit geen complete formele financiële verslaglegging is
van de Stichting activiteiten.
Hiervoor wordt in samenwerking met ons accountant bureau een formele jaarrekening opgesteld die
later dit jaar op onze website geplaatst zal worden, zodra deze gereed en goedgekeurd is.

Opbrengsten
Meubels
Winkel
Boeken
Kleding
Metaal
Donaties
Overige Inkomsten
Totaal

Totaal 2020
30.927
57.446
11.293
21.726
5.608
18.207
9.524
154.732

Totaal 2019
57.748
81.202
17.006
39.029
6.919
79.366
3.144
284.414

72.349

167.442

Projecten uitgekeerd

Opmerking
Zoals eerder omschreven is ook Een Aarde getroffen door de Corona maatregelen van de overheid,
waardoor een groot aantal activiteiten, die normaal gesproken extra inkomsten genereren, helaas
geannuleerd werden. Als gevolg daarvan zijn onze inkomsten ten opzichte van eerdere jaren sterk
gedaald. Dientengevolge hebben wij helaas ook fors minder aan projecten uit kunnen keren.
Onderstaand een overzicht van de bedragen die de laatste jaren aan projecten gedoneerd zijn:
Projecten uitgekeerd
Bedrag in €

2016
176.379,81

2017
172.125,56
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2018
217.846,00

2019
165.860,02

2020
72.349,00
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Bestuur verantwoording
In het jaar 2020 zijn er vanwege de Corona crisis in totaal 10 bestuursvergaderingen belegd.
Gedurende 2020 heeft er een aanpassing binnen het bestuur plaatsgevonden: Rob Hogervorst, Helma
Peerlings, Jan Verrijt en Henriëtte Cortooms zijn teruggetreden, Angela van Seccelen is erbij gekomen.
Noud Schweren heeft de taken van Jan Verrijt overgenomen als penningmeester en Hein Krimpenfort
heeft Ada van Dorp vervangen als secretaris.
Graag willen wij alle bestuursleden die zijn teruggetreden van harte bedanken voor hun inzet en
toewijding voor Een Aarde gedurende de afgelopen jaren.
De projectcommissie, verantwoordelijk voor het besteden van de gelden, is 3 keer bij elkaar gekomen.
Chris Verborg is voorzitter van de projectcommissie, Nelly de Wit is secretaris.
Yvonne van den Boom, Trees Stege, Henriet Heijligers, Ad Boot, Cees Reynhout en Jacques van Bussel
waren in 2020 de overige leden van de projectcommissie.

De bestuursleden van de Stichting Werkgroep Een Aarde in 2021:
Naam/Functie

Functie

Fons Tinnemans

Voorzitter

Ton Hendrix

Vice voorzitter/Public Relations

Noud Schweren

Penningmeester

Hein Krimpenfort

Secretaris

Angela van Seccelen

Bestuurslid

Voor iedereen die dit verslag ontvangt: Hartelijke dank voor de samenwerking.
Graag gaan we, met u, verder op onze weg naar een rechtvaardige en duurzame wereld.
Namens alle mensen van Stichting Werkgroep Een Aarde:

Fons Tinnemans
Voorzitter

Hein Krimpenfort
Secretaris

Noud Schweren
Penningmeester
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