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Voorwoord
Na vele jaren met veel plezier gewerkt te hebben in de gehandicaptenzorg,
eerst als begeleider en later als leidinggevende, liep ik helemaal vast in bureaucratie en regelgeving. Ik had het gevoel dat het anders kon. Ik heb daarom ruim 7
jaar geleden mijn ontslag genomen en ben met een kleinschalig kringloopcentrum begonnen. Waarbij het belangrijkste uitgangspunt was en nog steeds
is: iedereen is welkom. Voor mij ging het roer om, intussen is voor velen het
roer omgegaan bij Goed voor Goed. Soms een grote omwenteling, een andere
keer een kleine koers wijziging. Het gaat mij bovenal om de mensen net even
dat zetje kunnen geven dat nodig is. Een luisterend oor of gewoon praktische
hulp bieden. Het geeft een goed gevoel een ander te kunnen helpen en dat dit dan
ook weer andersom gebeurt maakt het helemaal af. Zo is Goed voor Goed in de
jaren geworden tot een volwassen stichting die met deze mooie mensen haar
ambities op gebied van circulariteit en duurzaamheid steeds beter waar weet
te maken. Ik kan alleen maar trots zijn.
Joost van Welsenis
Directeur Goed voor Goed

Jaarverslag Goed voor Goed 2018
In 2016 werd Goed voor Goed Stichting Goed voor Goed. Op papier een kleine
omslag. In de praktijk betekende dit nog al wat. Goed voor Goed groeide uit
van een particulier initiatief naar een professionele organisatie. Ook in 2017
is er hard gewerkt om op steeds meer gebieden de zaken goed te regelen.
Waarbij niet uit het oog mocht worden verloren wat de uitgangspunten van
Goed voor Goed zijn. Iedereen is en blijft welkom. Laagdrempelig. Ook willen
we niet vastlopen door onze
eigen papieren tijger. Na deze
jaren was het in 2018 de tijd om
stil te gaan staan en met elkaar
vast te stellen: waar willen we
naar toe. Met een team vaste
medewerkers hebben we een
aantal sessies gehad om vast te
stellen wie we zijn en waar we
naar toe willen met Goed voor
Goed. Het visie stuk dat toen ontstaan is vindt u ook terug in dit jaarverslag.
Het is een ambitieus plan geworden. Maar Goed voor Goed durft het aan om
de lat hoog te leggen. We willen echt nog meer bereiken de komende jaren. Een
visie is mooi, maar het gaat om de praktijk. Vanuit de visie zijn er praktische

punten geformuleerd om de eerste stappen te zetten voor realisatie.
Sommige activiteiten waren erg versnipperd over verschillende locaties.
Hierdoor was het overal ‘een beetje’ en nergens echt goed genoeg. We gaan
professionele ateliers neerzetten, met daarbij medewerkers die specifiek deskundig zijn op de verschillende gebieden. Zo is besloten om in Oude-Tonge
meer ruimte te gaan huren. Waardoor er naast een grotere kringloop ruimte kan
ontstaan voor een fietsenwerkplaats, een ‘Doe het zelf’ werkplaats en een
winkel en kan de computerafdeling daar een plek gaan krijgen. Vanaf begin
2019 zal begonnen worden aan de verplaatsingen en verbouwingen die hiervoor nodig zijn. Poldergevoel onze locatie bij ‘Stal van Eck’ zal de nevenactiviteiten inleveren en terug gaan naar dier en tuin. Nog wel werd in dit jaar een
prachtig stukje vakwerk afgeleverd door Thomas. Hij laste hier een werkelijk
prachtig paard. Waarheidsgetrouw en volledig van oud ijzer. Naast kringloop
bleek in 2018 ook het thema creativiteit en kunst een steeds grotere rol te gaan
spelen. De kunstenmakers hadden al hun plek binnen Goed voor Goed en
worden per 1 januari 2019 ook daadwerkelijk toegevoegd aan de organisatie.
We konden nog net voor het eind van het jaar twee medewerkers hun eigen
dichtbundel laten overhandigen aan de burgemeester. Dit was een mooi stuk
samenwerking tussen diverse disciplines en zo konden we de droom van deze
twee werkelijkheid laten worden. Naast een mooie dichtbundel helpt dit deze

medewerkers zich verder te ontwikkelen en ontplooien. Kunst en creativiteit
helpt mensen vooruit. Goed voor Goed neemt een steeds prominentere plaats
in op Goeree-Overflakkee. Dit is onder andere te zien aan de vele samenwerkingsverbanden die er zijn . Zo werd er samengewerkt met KunstPlus, Menheerse Werf en Jailhouse, boden we dit jaar ook weer onderdak aan de Autisoos
en de inloop ven Eigensz, mochten we huizen inrichten voor vluchtelingen en
deden onder andere scholen en toneelverenigingen nooit vergeefs een beroep
op Goed voor Goed. Iedereen is welkom! De slogan vanaf de start staat nog
steeds fier overeind. Dat moet en dat kan ook, dat blijkt. Mooi is om te zien
hoe mensen die nergens hun plek vinden omdat een indicatie niet klopt, of
omdat er geen indicatie is, binnen Goed voor Goed wel hun plek vinden. Zo

hebben we onder andere iemand opkrabbelend uit een burn-out weer kunnen
begeleiden naar werk en heeft iemand helemaal zijn plek gevonden op de kledingafdeling. Op financieel gebied blijft het zoeken naar mogelijkheden om voldoende middelen binnen te halen om iedereen op de juiste manier te kunnen
begeleiden. We hebben in de gemeente Goeree-Overflakkee hierin een goede
partner. In frequent overleg worden mogelijkheden voor financiering besproken. Daarnaast zijn ook andere maatregelen genomen. De opbrengsten van de
kringloopwinkels zien we in 2018 ook steeds meer oplopen. Zo kunnen ook deze

middelen ingezet worden
om iedereen dat plekje te
geven wat we hem of haar
zo graag gunnen. Door
de diverse maatregelen
neemt helaas de administratieve last wel toe, ook
Goed voor Goed ontkomt
hier niet aan. Maar doet
dit wel door het inzetten
van medewerkers hiervoor die daarmee ook echt geholpen worden en blijven
we elkaar scherp houden; we doen wat moet en wat wij goed vinden. Maar
niet meer dan dat! 2018 Was het jaar van terugkijken en vast stellen waar we
staan, een stabiele organisatie die barst van de ambitie. Deze ambities hebben
we kunnen omsmeden naar concrete acties.

We zijn klaar voor de toekomst!

De raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat ook in 2018 uit Bert Kraaijenbrink, voorzitter,
Marlies Mulder, algemeen bestuurlijke taken en Joop van Son, secretaris.
De Raad van Toezicht is zich bewust van haar taken als controlerend toezichthouder en adviseur. Daartoe is in 2018 9 x vergaderd met de bestuurder.
Ook wordt groot belang gehecht aan de halfjaarlijkse brainstormsessies met
de medewerkers. Daarnaast ondersteunen de leden van de Raad van Toezicht vanuit hun persoonlijke expertise de bestuurder en de organisatie.
Belangrijke items in 2017 waren:
Administratie
De aanstelling van de administrateur
begint duidelijk zijn vruchten af te werpen.
De (financiële) administratie wordt
nauwgezet bijgehouden en maandelijks
overzichtelijk g epresenteerd aan de Raad
van Toezicht.
Hierdoor kan de energie zoveel mogelijk
gebruikt worden voor de organisatie van
de werkzaamheden en de begeleiding
van hen die dit nodig hebben.
Huisvesting
Net als in 2017 is in 2018 de huisvesting doorlopend aandacht vragen. Met name
voor de vestiging op de Simon Stevinweg in Middelharnis wordt nog steeds gezocht
naar vervangende ruimten.
Solaes
Goed voor Goed was nauw betrokken bij de oprichting van de zorgbrouwerij
Solaes. Inmiddels is Solaes zodanig gegroeid dat gedacht kan worden aan ontkoppeling van Goed voor Goed. Dit traject zal in 2019 ingezet worden. Het is
goed om te constateren dat de omzet van de winkels stijgt. Steeds meer
mensen vinden blijkbaar de weg naar de kringloopwinkels. Ook het groeiende
vertrouwen en erkenning bij stakeholders als (mede) zorginstelling geeft aan
dat Goed voor Goed op de juiste weg is.

Op weg naar een nieuw tweede leven
Elke dag is het een drukte van jewelste op de innameplekken van GOEDvoorGOEDAuto’s volgestouwd met spullen, en vrachten die met onze busjes met aanhanger
worden opgehaald, alles wordt bij de inname grondig gecontroleerd. Het is
ons doel om alle binnengebrachte spullen een tweede leven te geven. Helaas is
dat niet bij alle goederen het geval. Als er ingeleverde spullen moeten worden
gebracht naar de stort, gebeurt dat altijd nadat het eerst gescheiden wordt,
hout bij hout, plastic bij plastic, glas bij glas, enz. Elektrische apparaten die het
niet meer doen, worden gerepareerd en soms ook gesloopt, waardoor er toch
nog onderdelen zijn die hergebruikt kunnen worden.
Een grote winst zien wij in onze container op de Milieustraat. Menig meubel,
huishoudelijk apparaat, boek, kledingstuk, aardewerk etc. wordt daar gered
van het definitieve einde en hervindt zijn weg in de kringloop. Wij hopen dat
de gemeente overtuigd is van ons initiatief en bereid is om dit project voor te
zetten en liefst uit te breiden.
Verreweg het grootste deel van alle meubelen, elektrische apparatuur, leuke
snuisterijen enz. komt in de winkels terecht.

Het vraagt wel om enige deskundigheid
om de spullen goed te prijzen en mooi
te etaleren. Ons doel is wel om de prijzen
laag te houden, wat fijn is voor onze klanten. Doordat we zoveel spullen per week
aangeboden krijgen, verandert de winkel
wekelijks van inrichting.
Natuurlijk zijn er ook artikelen die niet
verkocht worden en dus lang in de winkels
liggen. Deze worden na verloop van tijd helaas toch naar de stort gebracht.
Veel van onze trouwe klanten zijn meerdere malen per week in onze winkels te
vinden, altijd op zoek naar leuke spulletjes. Dan is het erg leuk te horen dat de
meeste klanten heel tevreden zijn met de kringloopwinkels en daarom graag
komen.
En wat is het geweldig dat veel werknemers, cliënten en vrijwilligers enorm
veel werkplezier beleven en trots erop zijn om een taak te hebben in het mooie
proces van “afgedankt op weg naar een nieuw tweede leven”.

Bjørn
Voordat ik 6 jaar geleden bij Goed voor Goed terecht kwam had ik last van een
B(j)urn Out. Ik vluchtte in middelengebruik, en zat in een uitzichtloze situatie.
Ik ben toen begonnen met vrijwilligers werk en vond daar mijn passie.
Met mensen werken en er samen voor zorgen dat iedereen het beste uit zichzelf haalt. Bij GoedvoorGoed kreeg ik de kans om te zijn wie ik was en kreeg
ik het vertrouwen om dat te doen. Na een opname heb ik een opleiding van
2 jaar gevolgd en inmiddels draai ik 3 jaar de vestiging van Goed voor Goed in
Oude-Tonge en (dat klinkt misschien zoetsappig) leef ik een leven wat ik toen
nooit voor mogelijk had gehouden.
Wat ik wel het allermooist vind bij Goed voor Goed is dat we naast alle goed herbruikbare spullen en materialen ook mensen een nieuwe toekomst kunnen geven.

Robbert-Jan
Vroeger was ik manager bij een groot internationaal bedrijf. Na een herseninfarct
en een harstilstand was het leven heel verwarrend, Ik leefde half in hoe ik
ervoor was en half in hoe ik nu ben.
Bij Goed voor Goed ben ik op de computerafdeling begonnen, ik was gewend
aan de kantooromgeving. Maar ik kan gewoon niet meer zo goed met mijn
hoofd werken.
Langzaam aan geef ik mijn leven weer opnieuw vorm en kom ik erachter wat
ik wel en wat ik niet meer kan. Nu werk ik op de houtafdeling vooral met mijn
handen. Ik hou van hout en hoe je ermee kunt werken. Ik vind het ontzettend
fijn om oud en gebruikt hout om te toveren tot prachtige planken waar we
allerlei mooie dingen van kunnen maken. In de nieuwe loods heb ik van mijn
eigen geredde hout een prachtige koffiebar gebouwd. Dat geeft mij veel voldoening.
Sommige klanten komen speciaal bij mij bestellingen plaatsen voor poppenhuizen of op maat gemaakte kastjes omdat ze mijn stijl zo mooi vinden. In alles wat
ik maak zit een ziel omdat ik met dit hout werk en dat zien ze.

Thomas
Toen ik 2 jaar geleden bij Goed voor Goed begon was ik op zoek naar een zinvolle
daginvulling. Ik wilde vooral praktische en technische dingen leren. Ik heb
daar toen voor het eerst leren lassen. Dat vind ik heel erg fijn om te doen.
Ik knutsel veel en maak graag dingen van ijzer. Dingen repareren die kapot zijn
vind ik nuttig. Als je kan lassen dan helpt dat enorm. Ik heb pas een heel groot
kunstproject afgerond. Van oud ijzer heb ik een levensgroot paard in elkaar gelast.
Tijdens het project ben ik mezelf best een paar keer tegengekomen maar ik
heb doorgezet en dat voelt als een overwinning. Ik heb er ontzettend veel van
geleerd. Ik ben goed geholpen door collega’s en iedereen was er erg bij betrokken.
Het paard wordt nu tentoongesteld in het atelier van Goed voor Goed en daar
ben ik erg trots op.
Noem maar een dier en ik maak het voor je!

Arjan
Ze zeiden vroeger dat er niks van me terecht zou komen... Nou ik ben nu al
3 jaar directeur van het oud ijzer binnen Goed voor Goed. Iedereen kent Arjan’s
ijzerhandel, ik heb zelfs mijn eigen reclame pennen. Bij Goed voor Goed heb ik
geleerd dat oud ijzer geld waard is. Veel mensen sparen oud ijzer voor ons op
en we mogen het overal ophalen of ze brengen het bij de kringloop. Mijn collega’s
doen het grove werk. Ze halen apparaten uit elkaar en ik doe het fijnere werk.
Ik ken bijna alle soorten metaal en ik weet ook wat het waard is. Mensen denken
wel is dat het zonde is van al het werk maar het levert meer dan genoeg op.
Met een gedeelte van het geld wat ik voor Goed voor Goed verdien doen we ook
wel eens leuke dingen. Een BBQ voor alle collega’s. Daarom helpt iedereen ook
goed met recyclen. Ik haal koper en aluminium overal uit want dat is veel geld
waard. Uit computers halen we het geheugen en de processoren. Als je dat los
inlevert verdienen we er veel meer aan. Ik heb al een paar diploma’s gehaald.
Dat moet wel als je de directeur van het oud ijzer bent. Veilig werken en Goed
recyclen A B en C en dit jaar hoop ik nog een diploma te halen.

Marielle
Al een aantal jaar kom ik regelmatig bij Goed voor Goed. Heerlijk om te snuffelen tussen al die verschillende spullen en kleding. Er zit altijd wel iets moois
of bruikbaars tussen. Inmiddels hangt er heel wat van Goed voor goed in mijn
kledingkast.
Naast dat het gewoon erg leuk en gezellig is om een bezoekje aan Goed voor
Goed te brengen vind ik het ook heel belangrijk wat daar gebeurt. Door de inzet van de mensen van Goed voor Goed worden heel veel dingen opnieuw gebruikt en zelfs spullen die niet goed meer zijn worden zo uit elkaar gehaald dat
de onderdelen goed gerecycled kunnen worden. Daardoor is er minder afval
en hoeven er minder nieuwe grondstoffen gebruikt te worden. Daarnaast is
het mooi dat mensen die door omstandigheden (even) niet actief kunnen zijn
op de reguliere arbeidsmarkt hier heel goed werk kunnen doen, lekker aan de
slag zijn en sociale contacten hebben. Dit zorgt voor zelfvertrouwen en nieuwe
kansen.
Een prachtig initiatief, ik hoop dat steeds meer mensen de weg naar Goed voor
Goed vinden om spullen in te leveren en te kopen!
Goed voor goed; goed voor mensen, goed voor het milieu en goed voor je portemonnee!

Simone
Ik ben een Rotterdamse, en via vele omwegen in Hellevoetsluis terecht gekomen.
Maar daar voelde ik me niet thuis. En terug naar Rotterdam wilde ik ook niet
meer. Als kind ging ik ’s zomers naar de camping in Ouddorp. Vanuit Hellevoetsluis leek me dat wel een nieuwe goeie bestemming. Uiteindelijk werd het
Sommelsdijk, en dat bevalt ook prima. Zo’n drie jaar geleden bezocht ik een
filiaal van Goed voor Goed. Ik raakte in gesprek en gaf aan dat ik wel mee wilde
doen met de modeshow, want daar zochten ze nog iemand voor de make-up.
Zo gezegd zo gedaan. Enige tijd later werd ik “ingelijfd” als vrijwilliger. Eerst op
de Simon Stevinweg bij de boeken. Na een gesprek met Joost ben ik eens bij Poldergevoel, de Stal van Eck gaan kijken. Ik was gelijk verkocht. Dieren, ruimte
en vooral hele fijne mensen. Inmiddels ben ik drie dagen per week vrijwilliger.
Eén dag bij Poldergevoel, één dag bij het atelier aan de Lijnbaan in Middelharnis en
één dag wisselend. Dat bevalt prima, ik doe van alles. Soms met deelnemers,
soms zonder. Naar mijn gevoel zijn de vrijwilligers de smeerolie van Goed voor
Goed. Wij zijn met velen, sommigen, zoals ik voor één of meerdere dagen, sommigen
voor enkele uren of een dagdeel. Ongeacht je niveau, achtergrond, afkomst enz.
En vooral, fijn om te doen.

Goed voor Goed in 2025
In 2025 hanteert Goed voor Goed nog steeds dezelfde doelstellingen als in het
decennium daarvoor: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle en leuke dagbesteding geven en zoveel mogelijk hergebruiken van producten en materialen. Iedereen is en blijft welkom bij Goed voor Goed. Alleen
zijn er ten opzichte van 2018 twee keer zoveel mensen werkzaam bij Goed voor
Goed. De nieuwe locatie van Goed voor Goed is het toonbeeld van hoe de circulaire
economie werkt.

Gekoppeld aan de duurzame milieustraat leveren alle bedrijven en burgers op
Goeree Overflakkee hun afval in. Daar wordt het gesorteerd door getrainde medewerkers van Goed voor Goed en ingenieuze robots die samen met de TU Delft
en de lokale middelbare scholen zijn ontwikkeld. Metalen uit draden en kapotte apparatuur worden gescheiden en apart doorverkocht, papier en karton
ook. GFT afval wordt gecomposteerd en het biogas dat vrijkomt wordt gebruikt
om plastic om te smelten in Co2 neutrale ovens. Van dit omgesmolten plastic
worden bouwmaterialen en gebruiksvoorwerpen gemaakt. Deze producten
worden door Goed voor Goed verkocht tegen een schappelijke prijs.
Ook het glas wordt omgesmolten; naast de bierflesjes voor Solaes worden ook
hier gebruiksvoorwerpen van gemaakt die door Goed voor Goed worden verkocht.

Rest materiaal van metaal bedrijven wordt gebruikt om beelden mee te lassen.
Al het hout krijgt een nieuw leven: als bouwmateriaal, decoratiemateriaal of
als er niks overblijft als brandstof voor de speciale kachels. Van een deel van
het karton worden meubels gemaakt; licht, duurzaam en sterk. Daarnaast heel
goed in te zetten bij de duurzaamheidsfeesten die Goed voor Goed organiseert.
Er zijn nieuwe dagbestedingen bij gekomen: van al het bruikbare materiaal
maken de mensen bij Goed voor Goed kleine meubels, kleren, kleden en kunstwerken. Statushouders uit Afrika blijken fantastische kleer- en schoenmakers
te zijn. Met hen is een speciale Goeree Overflakkee modelijn ontwikkelt die
door hipsters in heel Europa wordt gedragen.
Het materiaal dat nergens meer voor kan worden gebruikt, wordt isolatiemateriaal voor de Co2 neutrale gebouwen op Goeree Overflakkee. Samen met de
triple helix zijn proeven gedaan met het isoleren met oude spijkerbroeken,
eierdozen en serviesscherven.
Het gebouw van Goed voor Goed staat pal naast de milieustraat en is opgetrokken
uit materialen dat afval was en nu tot grondstof voor dit unieke gebouw is
geworden. Het gebouw en het terrein erom heen zijn Co2 neutraal, autarkisch
en cradle to cradle. De vormgeving is futuristisch; deels omdat er gebruik is
gemaakt van gerecycled materiaal, deels omdat optimaal gebruik wordt
gemaakt van licht inval, zonnewarmte, windrichtingen, regenval, beplanting
en Feng Shui. Het hele dak is één grote fotocel, alle wanden zijn groen en houden
de temperatuur heel constant. Goed voor Goed heeft de enige mooie windmolen
op Goeree Overflakkee. Het regenwater wordt opgevangen en gebufferd.

Het wordt gebruikt om de toiletten door te spoelen, de moestuinen te besproeien en de auto’s te wassen in de slimme wasstraat die op het terrein is
gebouwd. Een deel wordt gefilterd en als kook- en drinkwater gebruikt. Het
filteren gebeurt door planten.
De voertuigen van Goed voor Goed rijden op elektriciteit en waterstof. Door
tot bijna molecuul niveau te scheiden, blijft er nauwelijks afval over dat moet
worden verbrand
Daarnaast kan iedereen nog steeds terecht bij Goed voor Goed om spulletjes in
te leveren die in de kringloopwinkels worden verkocht.
Ook alle lokale landbouw producten worden verkocht in de winkel. De horeca
is in zijn eenvoud de beste in zijn soort. Betrokken, vriendelijke mensen in de
bediening, mooie, eerlijke, robuuste lekkere dingen op de kaart.

De dienstverlenging van Goed voor Goed is uitgebreid: het ophalen van inboedels
is gebleven, toegevoegd zijn het helpen bij de milieustraat, het omsmelten
van plastic en glas om daar artikelen van te maken die worden verkocht, de
biogas installatie die niet alleen ons gebouw, maar ook de huizen in de buurt
verwarmt, klussen bij de mensen thuis met de plastic bouwmaterialen, biologisch
eten koken voor iedereen die gezond wil eten, maar zeker ook de eenzame ouderen
op het eiland.
Goed voor Goed is het kenniscentrum van Goeree Overflakkee en regio op het
gebied van recyclen en inclusie. Er is een vergader-, ontmoetings-, presentatieruimte waar met een kleine groep ( 6 á 7 personen) een middelgrote groep
(15 á 20 personen) of met een grotere groep (40 á 50 personen) vergaderd,

geïnformeerd en/of gepresenteerd kan worden. Alle actuele kennis op het gebied
van recyclen van zoveel mogelijk materialen en goederen en op het gebied van
inclusieve samenleving is al dan niet in een database aanwezig en beschikbaar
voor overheden, instanties en particulieren.
Alle kinderen op alle basisscholen op Goeree Overflakkee volgen de circulaire
trainingen van Goed voor Goed. Jong geleerd is immers oud gedaan!
Goeree Overflakkee stoot op deze manier tonnen Co2 minder uit en creëert
vanuit dit middelpunt een inclusieve samenleving die zich bewust is van de
verantwoordelijkheid om dit mooie eiland mooi te houden. Daarnaast kan
iedereen nog steeds terecht bij Goed voor Goed om spulletjes in te leveren die
in de kringloopwinkels worden verkocht.
Ook alle lokale landbouw producten worden verkocht in de winkel. De horeca
is in zijn eenvoud de beste in zijn soort. Betrokken, vriendelijke mensen in de
bediening, mooie, eerlijke, robuuste lekkere dingen op de kaart.
De dienstverlenging van Goed voor Goed is uitgebreid: het ophalen van inboedels is
gebleven, toegevoegd zijn het helpen bij de milieustraat, het omsmelten van plastic en
glas om daar artikelen van te maken die worden verkocht, de biogas installatie
die niet alleen ons gebouw, maar ook de huizen in de buurt verwarmt, klussen
bij de mensen thuis met de plastic bouwmaterialen, biologisch eten koken voor
iedereen die gezond wil eten, maar zeker ook de eenzame ouderen op het eiland.
Goeree stoot op deze manier tonnen Co2 minder uit en creëert vanuit dit
middelpunt een inclusieve samenleving die zich bewust is van de verantwoordelijkheid om dit mooie eiland mooi te houden.

Balansoverzicht
Financieel overzicht
31‐12‐2018

% balans

31‐12‐2017

% balans

Vaste activa

27.393

14,2%

25.837

17,5%

Materiële vaste activa

27.393

14,2%

25.287

17,1%

Financiële vaste activa

0

0,0%

550

0,4%

Vlottende activa

165.764

85,8%

121.847

82,5%

Vorderingen

162.218

84,0%

105.659

71,5%

3.546

1,8%

16.188

11,0%

Activa

193.157

100,0%

147.684

100,0%

Eigen Vermogen

119.374

61,8%

66.664

45,1%

20000

10,4%

20.000

13,5%

Liquide middelen

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Passiva

53783

27,8%

61.020

41,3%

193.157

100,0%

147.684

100,0%

De volledige jaarrekening is opvraagbaar bij de Stichting Goed voor Goed

Kringloopcentrum
Goed voor Goed
Simon Stevinweg 49
Middelharnis

Atelier
Kunstenmakers
Beneden Zandpad 11a
Middelharnis

Kringloopcentrum
Goed voor Goed
Energiebaan 2a
Oude-Tonge

Brouwerij Solaes
Proeflokaal
Oostdijk 36
Sommelsdijk

Stal van Eck
Poldergevoel
Kraaijensteinsedijk 16
Sommelsdijk

