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DOELSTELLINGEN STICHTING KLEDINGBANK NOORDENVELD, OPGERICHT IN 

2007, ZIJN: 
-gratis goede kleding, en schoenen beschikbaar stellen aan uitkeringsgerechtigden 

-hergebruik hiervan te stimuleren 

-door aan de stamtafel met koffie en thee een moment van rust te bieden 

Daarnaast verstrekken we informatiefolders aan de deelnemers over de ISD-regelingen, 

gemeentelijk minimabeleid en verwijzen we naar Humanitas betreffende begeleiding bij 

budgettering. 

 

De stichting heeft een ANBI/certificaat en komt voor op de Goede Doelen Lijst, deze is 

op de website aangepast volgens de laatste richtlijnen van de Belastingdienst. 

 

DE WINKEL 

Veel mensen weten ons te vinden om hun gedragen kleding bij ons af te geven. Dit levert veel 

werk op voor de vrijwilligers. Twee keer per jaar is er een collectiewisseling, dit houdt in dat dan 

alle kleding die nog in de winkel hangt gewisseld moet worden. De kleding wordt in dozen in het 

magazijn bewaard voor het volgende seizoen. De winkel moet er altijd verzorgd en uitnodigend 

uitzien voor onze deelnemers. We zijn dan ook heel blij met onze enthousiaste vrijwilligers. 

Afgelopen jaar moesten we helaas afscheid nemen van 6 vrijwilligers, we hebben hun bedankt voor 

hun inzet. 

 

Helaas hebben we afgelopen jaar veel wateroverlast gehad. Dit resulteerde in veel opruimwerk en 

zelfs het vervangen van een gedeelte van de vloerplaten en vloerbedekking. De verhuurder heeft 

maatregelen genomen om dit in het vervolg te voorkomen en een gedeelte van de kosten op zich 

genomen en daar zijn we hun zeer erkentelijk voor. Wat nog overblijft is het plafond, alle isolatie 

onder de plafondplaten is nat geworden. We moeten nog bekijken hoe we dit moeten oplossen. 

 

Om de winkel er nog beter te laten uitzien mochten we een beroep op Sieneke de Winter doen, om 

de winkel voor ons te stylen en ons handige tips te geven. 

 

Ieder jaar komen er kinderen uit Wit Rusland naar Roden om hier een aantal weken door te 

brengen. Vaak hebben ze geen extra kleding bij zich. De mensen die dit jaarlijks organiseren 

hebben ons dit jaar gevraagd of de kinderen naar de Kledingbank konden komen om kleding uit te 

zoeken, voorheen deed men dit in een garage. Zij zorgden er ook voor dat er veel kinderkleding 

werd ingebracht. Samen met de vrijwilligers werd de kleding uitgezocht en opgehangen en daarna 

mochten de kinderen kleding uitzoeken, niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun broertjes en 

zusjes thuis. Dit initiatief is voor herhaling vatbaar! 

 

In april werd de Kledingbank bezocht door een aantal inwoners uit Moldavië, ze hebben kunnen 

zien hoe een kledingbank reilt en zeilt. 

 

Stichting Platform Minima was een middag aanwezig in de Kledingbank, om mensen te informeren 

over het minimabeleid in onze gemeente. 

 

De Kledingbank draait op vrijwilligers. We onderhouden goede contacten met de ISD, zij proberen 

uit hun bestand vrijwilligers te vinden die bij ons werkervaring op kunnen doen en daardoor meer 



kans maken op de arbeidsmarkt. Ook kunnen we nu iedere maand cliënten op de hoogte houden 

van het wel en wee van de Kledingbank in hun maandelijkse Nieuwsbulletin. 

Kinderen van de BSO uit Leek brachten in het kader van een project over armoede in de 

herfstvakantie een bezoek bij de Kledingbank. Om de kinderen duidelijk te maken wat de 

werkwijze van de Kledingbank is, mochten ze met een persoonlijk briefje shoppen. Via dit briefje 

kwamen ze er achter dat het niet leuk is om een beperkt aantal kledingstukken in je maat te 

mogen meenemen. Nadat de kleding was afgetekend werd de kleding weer terug gehangen. 

 

Dit jaar werd aan totaal 698 volwassenen en kinderen kleding verstrekt.  

392 uit de gemeente Noordenveld, 238 uit de gemeente Leek, 53 uit de gemeente Marum en 15 

personen uit overige gemeenten. 

 

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND. 

De nieuwe vereniging levert ons veel extraatjes op! Zo hebben we dit jaar o.a. mee kunnen doen 

aan acties van Scapino en ontvingen we o.a. nieuwe schoenen, t-shirts. We hebben hier veel 

cliënten blij mee kunnen maken! 

 

DE WEBSITE EN PUBLIC/RELATIONS  

Om de Kledingbank meer bekendheid te geven, hebben we een flyer gemaakt, die we bij bepaalde 

bezoeken/activiteiten uit kunnen delen. De website is het afgelopen jaar steeds actueel bijgewerkt 

door onze webmaster. Onze speelgoedactie haalde de krant, want in december hebben we in 

samenwerking met het Fitnesscentrum Roden en Speelsgoed weer een speelgoedactie gehouden 

voor 85 kinderen van deelnemers bij de Kledingbank. Het bracht veel werk met zich mee, maar het 

gaf een goed gevoel om met elkaar voor deze kinderen wat te kunnen betekenen. 

In Noordenveld Plus plaatsen we af en toe ook een artikel over de Kledingbank. 

 

SUBSIDIERING 

Van de gemeente Noordenveld hebben we in 2015 een subsidie van €2000,00 gekregen en van de 

gemeente Leek ontvingen we €1700,00.  

 

SPONSORING 

Ook afgelopen jaar hebben we ons weer aangemeld voor NL doet van het Oranje Fonds. We kregen 

een financiële tegemoetkoming voor een aantal klussen. Elton stelde deze dag vrijwilligers 

beschikbaar om de klussen te klaren. Er werd een houten bak gerealiseerd om buiten oud papier te 

verzamelen en de wanden van de keuken en toilet werden gesausd. Het Wapen van Drenthe 

zorgde deze dag voor de innerlijke versterking, door het beschikbaar stellen van een grote pan 

soep. Vorig jaar hebben we mee gedaan aan een actie van Specsavers, dit jaar mochten we een 

cheque met een prachtig bedrag in ontvangst nemen! 

Onze wens voor winkelmandjes in de Kledingbank werd vervuld door Jumbo, het is een groot 

succes! Ook Diergeneeskundig Centrum Hopmans ondersteunde ons met een geldelijke bijdrage. 

In oktober hebben we in samenwerking met de Voedselbank een aantal vaste sponsoren 

aangeschreven. De donaties van Elton, Roder Sensoren Technics, Stiko en Alko hebben we gedeeld 

met de Voedselbank. Na afloop van de kledingbeurs van Peize en de Doopsgezinde kerk in Roden 

mochten we weer overgebleven kleding uitzoeken.  

Een aantal kerken houdt af en toe een collecte voor de Kledingbank. We willen een ieder bedanken 

die de Kledingbank een warm hart toedraagt. 

 

CONTACTEN MET MAATSCHAPPELIJKE GROEPERINGEN, GEMEENTE EN KERKEN 

Op 16 april hebben we in samenwerking met de Voedselbank politici en kerkenraden uitgenodigd. 

Van onze uitnodging werd goed gebruik gemaakt. Sinds dit jaar bezoeken we de bijeenkomsten 

van de SMA en ontvangen we regelmatig de Nieuwsbrief. In oktober is Leonie van Roekel, 

beleidsmedewerker Welzijn bij ons langs geweest voor een gesprek. 

Verder hebben we gesprekken gevoerd met twee ambtenaren van de gemeente en uitleg gegeven 

over onze werkzaamheden. Ook hebben we bezoek gehad van de wethouder van Leek en een 

ambtenaar, dit n.a.v. ons gesprek over subsidie. 

  

SAMENSTELLING BESTUUR STICHTING KLEDINGBANK NOORDENVELD 

In 2015 moesten we afscheid nemen van Anja de Waard en Dina Geersing, vele jaren hebben ze 

zich ingezet. Ook hen hebben we bedankt voor hun grote inzet. 

Het bestuur ziet er nu als volgt uit: 

 

Jofien Brink, voorzitter. Hannie Meester, penningmeester/secretaris. 

Marij Pieters, Grietje de Graaf, Remmie Pruim en Sandra Wijnalda (laatstgenoemde per 15 mei 

2015), bestuursleden. 


