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DOELSTELLINGEN STICHTING KLEDINGBANK NOORDENVELD, OPGERICHT IN
2007, ZIJN:
-

verschaffen van gratis goede kleding, huishoudtextiel, bad- en beddengoed en schoenen
aan uitkeringsgerechtigden;
hergebruik van de voorgenoemde materialen te stimuleren;
aan de stamtafel met koffie en thee een moment van rust te bieden;
het verstrekken van informatie(folders) aan de deelnemers over gemeentelijke regelingen;
gemeentelijk minimabeleid;
bieden van een werk- leeromgeving aan jonge stagiairs en mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt;
verwijzen naar Humanitas betreffende begeleiding bij budgettering.

Wij draaiden geheel op kledingdonaties van particulieren. Veel mensen weten ons te vinden om
hun gedragen kleding bij ons af te geven. Dit levert veel werk op maar door de grote inbreng
kunnen wij ook zeer kritisch zijn. Twee keer per jaar is er een collectiewisseling (winter/zomer). De
kleding van het te wisselen seizoen die nog in de rekken hangt gaan naar een charitatief textiel
verwerkend bedrijf.
ONZE WINKEL
Samen met de Voedselbank, de Roder Boekenmarkt hebben we in het najaar van 2019 een pand
aan de Ceintuurbaan Noord 122 te Roden (hierna CBN 122) betrokken. Vluchtelingenwerk is eind
2020 gevolgd. De gemeente staat garant voor de huur van het pand en de energiekosten. Tevens
werd de verbouwing door de gemeente bekostigd. De herinrichting werd mede bekostigd door een
donatie van het Oranje Fonds (Zie het financieel jaarverslag). De Firma Elton heeft de nodige
materialen geschonken waarmee we stellingen en sorteertafels hebben kunnen maken.
Onze ruimte wordt ook als vergaderruimte gebruikt, mede door Humanitas.
ONZE MEDEWERKERS
De Kledingbank draait samen met het meewerkende bestuur op vrijwilligers. De bestuursleden
sturen de vrijwilligers en stagiairs aan. We onderhouden goede contacten met de SD en WIN, zij
proberen uit hun bestand vrijwilligers te vinden die bij ons werkervaring op kunnen doen en
daardoor meer kans maken op de arbeidsmarkt.
In ruil voor de kosten die de gemeente Noordenveld draagt voor huur en energie wordt van de
Kledingbank en overige organisaties verwacht, dat zij in het kader van de participatiewet
stageplaatsen aanbieden aan scholieren, en mensen met een uitkering een beschermde plek
bieden om werkervaring op te doen of in ieder geval een zinvolle dagbesteding.
COVID 19 CRISIS
Zoals alle niet-essentiële winkels en bedrijven zijn wij een groot deel van het jaar gedwongen
geweest om de deuren gesloten te houden en zijn veel initiatieven die in 2020 zouden worden
opgepakt in het water gevallen. En in de korte tijd dat wij klanten mochten ontvangen golden
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strenge maatregelen, mondkapjes, gepaste afstand, niet meer als 5 klanten tegelijkertijd, één
persoon per huishouden en geen kinderen. Van een babbeltje bij een kopje koffie was geen sprake.
Het is moeilijk na te gaan in hoeverre Corona invloed heeft gehad op het dalende aantal klanten.
Door Corona mochten wij dit jaar ook geen kinderen uit Wit Rusland verwelkomen. Tevens konden
wij slechts enkele stagiaires van de Esborg toelaten voor de verwijdering van onkruid rond het
pand en werkzaamheden in onze winkel.
Van de firma Joy ontvingen wij in december 18 dozen met prachtige winterjassen aangezien zij de
deuren helaas gesloten moesten houden.
ONZE KLANTEN C.Q. DEELNEMERS
Wij hebben onze kaartenbak dit jaar opnieuw geschoond. Alleen de klanten die ons hebben bezocht
vanaf het winterseizoen 2019/2020 zijn in de telling opgenomen. Medio 2020 hebben wij alle
klanten die ons bezochten ingevoerd in een eenvoudig computersysteem. Dit jaar werd aan totaal
295 volwassenen en 253 kinderen kleding verstrekt, totaal 548. Een daling ten opzichte van het
jaar 2019 van 60 klanten (608). Het aantal klanten uit de gemeente Westerkwartier zal
waarschijnlijk verder dalen in 2021 aangezien zij vanaf het zomerseizoen 2020 al werden verwezen
naar de Kledingbank in Grootegast maar nog wel zijn meegenomen in de wintertelling 2019/2020.
Klanten uit Leek die in het Westerkwartier géén gebruik maken van de Voedselbank aldaar, mogen
gebruik blijven maken van de kledingbank in Roden. Ook de Corona crisis zou van invloed kunnen
zijn op de daling van het aantal klanten.
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(schuingedrukte plaatsen betreft gebruikers van buiten de gemeente Noordenveld)
DE WEBSITE EN PUBLIC RELATIONS, SPECIALE ACTIES
Humanitas heeft folders in onze locatie neergelegd met betrekking tot hun Sint Nicolaas actie.
Ouders konden zich inschrijven voor deze actie.
In december vond de uitgifte van Kerstkleding plaats maar Corona gooide opnieuw roet in het
eten.
Iedere maand houden wij onze cliënten op de hoogte van het wel en wee van de Kledingbank via
het maandelijkse Nieuwsbulletin van de SD.
FINANCIEN
We ontvangen geen subsidie meer van de gemeente Noordenveld sinds 1 oktober 2019.
De huisvestingskosten (huur en energie) worden geheel door de gemeente Noordenveld betaald.
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Sponsors en donaties zijn onzeker, er zijn geen langdurige contracten afgesloten. Dit jaar
ontvingen wij een donatie van het Oranje fonds n.a.v. onze verhuizing; een voorschot van
€ 4.687,50. In 2021 volgt het restant bedrag, € 1.562,50. De NL Doet actie van het Oranjefonds
kon geen doorgang vinden vanwege de lock down. Het reeds uitgekeerde sponsorgeld van € 350,voor de betreffende klus is wel gebruikt voor het schilderwerk in het pand. Werknemers van Elton
hebben op onze alternatieven NL Doet dag geholpen evenals vrijwilligers van Vluchtelingenwerk en
onze wethouder Kirsten Ipema. Van kerken ontvingen we een bedrag van € 696,79. Wij zijn daar
zeer dankbaar voor.
Bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen beloning. Vrijwilligers die buiten Roden wonen krijgen
reiskostenvergoeding. Met kerst hebben ze allemaal een klein kerstpakketje gekregen.
SAM ’s en A&F Trading
Sinds december 2019 wordt het restant textiel dat wij niet kunnen gebruiken opgehaald door
SAM’s Kledingactie c.q. A&F Trading. Wij vangen van deze firma € 0,08 per kilogram. Wij zijn
genoodzaakt om het afvaltextiel dat wij helaas ook ontvangen zelf af te voeren naar de
textielbakken binnen de gemeente. Een betere oplossing hebben wij tot nog toe niet kunnen
vinden, ook niet na overleg met de gemeente. De opbrengst per kilo voor textiel die wij niet
kunnen gebruiken was al minimaal, maar deze is met ingang van 1 september 2020 helemaal
weggevallen. De textielmarkt is volledig ingestort en wij voelen de financiële gevolgen daarvan.
Door de afgenomen inkomsten wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers van buiten Roden een
kilometer vergoeding te betalen.
CONTACTEN MET MAATSCHAPPELIJKE GROEPERINGEN EN GEMEENTEN
Sinds 2015 hebben we contact met de SMA, Sociaal Maatschappelijke Adviesraad, zij brengen
advies uit aan de gemeente Noordenveld binnen Het Sociaal Domein. Door middel van hun
nieuwsbrieven worden we op de hoogte gehouden.
In 2018 hebben we het “Armoedepact” van de gemeente Westerkwartier ondertekend waarin
diverse instanties hun krachten bundelen m.b.t. de armoedebestrijding. Een tweetal bestuursleden
nemen deel aan de themabijeenkomsten die met enige regelmaat georganiseerd worden.
De gemeente Noordenveld heeft sinds 2020, op initiatief van Humanitas, “Het Pact tegen
Armoede”. Het doel van het Pact tegen Armoede is dat ieder vanuit eigen expertise elkaar aanvult
in de bestrijding van armoede. De deelnemers zijn: De gemeente Noordenveld, Humanitas,
Vluchtelingenwerk, Voedselbank, Kledingbank, Stichting Leergeld, Hart voor Roden, Petje af, De
open Hof, en WIN.
Samen met de Boekenmarkt, Voedselmarkt en Vluchtelingenwerk hebben we overleg over het
beheer van ons gezamenlijke pand CBN 122.
SAMENSTELLING BESTUUR STICHTING KLEDINGBANK NOORDENVELD
Het bestaat momenteel uit vijf leden en ziet er nu als volgt uit:
Jofien Brink, voorzitter
Bertha de Vries, penningmeester
Vera Wagenaar, secretaris
Remmie Pruim, bestuurslid
Etina Wouda, bestuurslid
De secretaris, Vera Wagenaar, en bestuurslid Remmie Pruim leggen per 1 januari 2021 hun functie
neer. Nieuwe secretaris per die datum is Mw. Ellen Rusch.
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