STICHTING KLEDINGBANK NOORDENVELD
RSNI 818293937
Doel
1.
2.
3.

De stichting beoogt niet het maken van winst;
De stichting heeft ten doel: het verlenen van hulp en bijstand aan personen die dat
nodig hebben;
De stichting tracht haar doel te bereiken:
a. door het uitreiken van kleding en andere primaire levensbehoeften aan
mensen in de gemeente Noordenveld, Leek en Marum die leven op of onder het
sociale minimum;
b. door het starten van een kleding kringloopproject, mogelijk in samenwerking met
organisaties met vergelijkbare doelstelling;
c. alle overige wettelijke middelen.

Missie
Op initiatief van het platform Minima, gesprekspartner van de gemeente Noordenveld, is na de
oprichting van de voedselbank ook de kledingbank ontstaan. Door de uitgifte van gratis
voedsel en kleding hebben mensen met weinig geld minder geldzorgen en daardoor minder
stress. Daarnaast zijn wij van mening dat nog niet afgedragen kleding opnieuw gedragen kan
worden en daardoor het milieu minder belast.

Visie
In ons jaarverslag vertellen we uitvoering hoe onze kledingbank gedraaid heeft. Met name dat
we de meeste kleding van particulieren krijgen, dat we, samen met medewerking van
bedrijven en scholen, meerdere keren mee hebben gedaan aan de NL Doet actie van het
Oranjefonds, dat ons klantenbestand bestaat uit 428 volwassenen en 320 kinderen die wonen
in het werkgebied van onze Intergemeentelijke Sociale Dienst t.w. Noordenveld, Leek en
Marum, we dit jaar onze tienjarige huisvesting op het huidige adres gevierd hebben en
daarmee veel publiciteit hebben verworven met activiteiten als de modeshow en de ‘doe een
wens’ actie.

Strategie en beleidsplan.
De meeste in ons jaarverslag 2017 genoemde acties komen jaarlijks terug. Voor het jaar 2018
hebben we de deelname aan het armoedepact, een organisatie van 50 deelnemers onder de
paraplu van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier, op de agenda staan. Dit pact zal
zich bezig zal gaan houden met het gezamenlijk bestrijden van armoedeproblematiek en het
volwaardig participeren in de samenleving mogelijk te maken. Binnen de gemeente
Noordenveld zullen we de bijeenkomsten van de SMA (Sociaal Maatschappelijke Adviesraad)
en de werkgroep Samenwerken tegen armoede en schulden bezoeken. Daarnaast is er een
aanvraag om een modeshow te organiseren voor de Plattelandsvrouwen van Zevenhuizen en
zullen de werkgroepen thuisadministratie en huisbezoeken van Humanitas door ons
geïnformeerd worden over onze werkzaamheden en zullen we onderzoeken op welke wijze we
kunnen samenwerken. Onze stichting houdt bij alles wat zij doet het doel voor ogen nl. het
verlenen van hulp en bijstand aan personen die dat nodig hebben.

Vermogen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
- Giften en donaties
- Opbrengsten uit de verkoop van niet afgenomen kleding
- Subsidies van gemeenten
- Collectes van kerken
- Hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze
wettig verkrijgt.

Bestuur
De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit:
Voorzitter:
Jofien Brink
Secretaris:
Vera Wagenaar
Penningmeester:
Lies van der Veen-van der Molen
Algemeen lid:
Remmie Pruim
Algemeen lid:
Sandra Wijnalda
Algemeen lid:
Herman de Koning
De bestuursleden sturen vrijwilligers aan die in overleg met de gemeentelijke sociale dienst
diverse taken verrichten in de kledingbank en zo enige werkervaring opdoen.

Beloning
De kledingbank wordt gerund door vrijwilligers. Alleen de gemaakte kosten worden vergoed.

KLEDINGBANK NOORDENVELD JAARCIJFERS 2017
EXPLOITATIEOVERZICHT 2017
ontvangsten
Rente:
rente bank

€

15,63

uitgaven
Huisvestingskosten:
huur, energie, belastingen, verzekeringen
inrichting en onderhoud

€

4.894,11

€

1.819,30

Opbrengsten:
verkoop van niet afgenomen kleding

€

1.759,80

Subsidies:
Gemeenten Noordenveld en Leek

€

3.700,00

Vrijwilligers:
Kosten van verwerking en opslag van kleding,
kosten van de daarvoor benodigde
voorzieningen

Giften:
kerken, sponsoracties, particulieren

€

1.050,75

Algemene kosten
bankkosten, administratieve kosten

€

350,41

negatief saldo 31-12-2017

€

537,64

totaal

€

7.063,82

totaal

€

7.063,82

Vermogen 31-12-2017

€

7.965,59

Reserve tbv inventaris

€

4.000,00

Totaal

€

11.965,59

Toelichting:
De ingebrachte kleding die niet geschikt is voor uitgifte of kleding die uiteindelijk niet wordt afgenomen wordt
doorverkocht aan een afnemer die ons hiervoor een vergoeding betaalt.
Kledingbank Noordenveld ontvangt subsidie van de gemeenten Noordenveld en Leek. Inwoners van deze gemeenten
en van de gemeente Marum kunnen kleding betrekken van onze Kledingbank, voor zover zij daar voor in aanmerking
komen.
De inkomsten betreffende sponsoracties en donaties zijn onzeker, er zijn geen langjarige contracten afgesloten. Het
betreft hier incidentele giften, deels als gevolg van een jaarlijkse sponsoractie.
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning. De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding.
Benodigde voorzieningen betreffen huishoudelijke kosten als schoonmaakmiddelen, kofie en thee.

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
Banksaldo per 31-12-2017
Inventaris
Af: Afschrijving

€
€ 7.000,00
€ -4.000,00
€

Totaal

8.965,59

3.000,00

€ 11.965,59

Toelichting:
Op de inventaris is inmiddels op de aankoopwaarde afgeschreven. Hier staat een reservering tegenover, die uit het
aanwezige banksaldo kan worden betaald.
Deze reservering is bedoeld voor de inrichting van een nieuw pand na een mogelijke verhuizing in de toekomst.

