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verschaffen van gratis goede kleding, huishoudtextiel, 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. De kleding voor hetzelfde seizoen voor het volgende jaar wordt in dozen in het
magazijn bewaard. Daarnaast verschaffen wij huishoud- en bad textiel en beddengoed.
EEN FLEXIBELE WINKEL
In 2019 is er een grote verbetering opgestreden: wij hebben van de gemeente Noordenveld een
pand toegewezen gekregen dat wij samen met de Voedselbank, de Roder Boekenmarkt en (in de
nabije toekomst) Vluchtelingenwerk kunnen delen. Het betreft het pand Ceintuurbaan Noord 122
(hierna: CBN 122) te Roden, een voormalige autoshowroom annex garage. De gemeente staat
garant voor de huur van het pand en de energiekosten. Tevens wordt de verbouwing door de
gemeente bekostigd. Daar staat tegenover dat alle hiervoor genoemde organisaties de gemeente
faciliteren waar het de toepassing van de Participatiewet betreft. Wij bieden dus een plek aan
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, herintreders en stagiaires van divers niveau.
VERHUIZING EN VERBOUWING
Tijdens de NL Doet actie van het Oranjefonds zijn in het voormalige pand wat reparaties
uitgevoerd. Wij kregen assistentie van twee externe vrijwilligers van de firma Elton.
Op 13 september 2019 heeft de firma Kregel uit Norg onze inventaris verhuisd naar het nieuwe
pand. Wij zijn gevestigd aan de voorzijde in de voormalige showroom van een autobedrijf. De
nieuwe winkel oogt uitnodigend met een ware etalage! Een deel van de showroom wordt ingericht
voor Vluchtelingenwerk, het middendeel is bestemd voor de Roder Boekenmarkt en de achterzijde
van het pand wordt ingericht als Voedselbank. Sinds medio oktober is de Kledingbank weer open
gegaan voor de uitgifte van de wintercollectie. De verbouwing moest toen nog beginnen en was
eind 2019 in een ver gevorderd stadium maar nog niet afgerond. De verwachting is dat de
verbouwing eind januari 2020 zal worden opgeleverd. Daarna zal de binnenzijde door de
betreffende organisaties zelf moeten worden aangepakt.
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In december 2019 hebben wij in ons gedeelte van het nieuwe pand plaats gemaakt voor de
jaarlijkse Roder Boekenmarkt van 28 en 29 december. Deze ontruiming is in goede samenwerking
verlopen en wij hebben er alle vertrouwen in dat dit in de toekomst zo zal blijven. Voor onze
klanten ontvingen wij gratis toegangsbiljetten met een boekenbon van € 10,-.
ONZE MEDEWERKERS
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.
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.
We hebben het afgelopen jaar gewerkt met 11 wisselende vrijwilligers; via de SD begeleidden wij
dit jaar 5 vrijwilligers, veelal op verzoek van de betreffende vrijwilliger zelf. Tevens begeleidden wij
stagiairs van de Esborg.
ONZE KLANTEN C.Q. DEELNEMERS
Wij hebben onze kaartenbak dit jaar opnieuw geschoond. Alle klanten die vanaf medio 2018 en het
hele jaar 2019 geen gebruik meer hebben gemaakt van onze winkel bewaren wij nu in een aparte
kaartenbak.
Dit jaar werd aan totaal 318 volwassenen en 290 kinderen kleding verstrekt, totaal 608. Een
daling ten opzichte van het jaar 2018 van 73 klanten (681).

Woonplaats
Roden
Leek
Tolbert
Norg
Marum
Peize
Steenbergen
Veenhuizen
Een
Langelo
Westervelde
Hoogkerk
Tynaarlo
Nietap
De Wilp
Grootegast
Enumatil
Zuidlaren
Zevenhuizen
Haren
Oosterwolde
Vries
Hoogersmilde
Haulerwijk
Subtotaal:
Totaal:
Totaal:
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Volwassenen
2018
234
55
35
22
12
12
7
6
4
2
1
3
1
1
5
1
1
2
1
1
406
2018:
2019

Volwassenen
2019
192
38
30
13
7
7
7
3
4
2
1
3
1
1
7
2
318

Kinderen
2018
197
28
19
6
6
8
2
2
5
1
1
275
681
608

Kinderen
2019
203
31
19
9
8
2
2
2
6
1
7
290
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Wat opvalt is dat in het winterseizoen veel klanten uit de nieuwe gemeente Westerkwartier in het
voorjaar nog van onze kledingbank gebruik maakten maar vanwege de opening van de Maxima
kledingbank in Grootegast (oktober 2019) in het najaar niet meer bij ons kwamen winkelen. Deze
klanten zijn dus nog wel meegeteld in de bovenstaande kolommen. In 2020 zal de telling dus
zuiverder zijn.
Ook dit jaar ontvingen wij in mei kinderen uit Wit Rusland die bij ons kleding mochten uitzoeken,
voor henzelf en broertjes en zusjes.
Iedere maand houden wij onze cliënten op de hoogte van het wel en wee van de Kledingbank via
het maandelijkse Nieuwsbulletin van de ID.
DE WEBSITE EN PUBLIC RELATIONS, SPECIALE ACTIES
Onze website is het afgelopen jaar actueel bijgewerkt door onze webmaster mede om onze ANBI
status te behouden. Daarnaast werd een Privacy verklaring gepubliceerd.
We hebben dit jaar voor het eerst geen St. Nicolaas speelgoedactie gehouden. Humanitas heeft
folders in onze locatie neergelegd. Ouders konden zich inschrijven voor de Humanitas actie.
In december vond de uitgifte van Kerstkleding plaats waar onze klanten elk jaar weer veel
belangstelling voor tonen.
FINANCIEN
In 2019 was er opnieuw een terugloop in de sponsorbijdragen. Door donaties zoals geschonken
collectegelden van kerken en een onverwacht goede opbrengst van niet bruikbare kleding door een
nabetaling van de vorige inzamelaar is toch ruim € 1.200,00 meer ontvangen dan was geraamd.
Door lagere lasten, zoals het wegvallen van te betalen huur en energie met ingang van oktober,
met daar tegenover hogere uitgaven zoals de verhuiskosten naar de nieuwe locatie en de
uitbreiding van de inventaris voor onze nieuwe plek zijn de uitgaven in 2019 uiteindelijk € 300,00
lager dan geraamd. Daardoor is er ten opzichte van de begroting in 2019 een voordelig saldo van
€ 906,80.
In de begroting 2019 bedroeg het geraamde exploitatietekort na de 1e wijziging van de begroting
€ 2.345,00. Het tekort is door de lagere kosten en hogere opbrengsten ten opzichte van de
begroting uiteindelijk€ 1.438,20 geworden.
Het banksaldo is in 2019 overeenkomstig afgenomen met € 1.438,20 en bedraagt op 31 december
2019 € 7.455,25.

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.

SUBSIDIERING
Van de gemeente Noordenveld hebben we in 2019 een subsidie van € 2000,00 gekregen en van de
gemeente Leek ontvingen we € 1700,00. Door de toewijzing van het pand CBN 122 gaat die
regeling er natuurlijk heel anders uitzien.
Met de wethouder van de gemeente Westerkwartier hadden wij jaarlijks een gesprek m.b.t. de toe
te kennen subsidie. Na de gemeentelijke herindeling en de vorming van de nieuwe gemeente
Westerkwartier en vanwege de oprichting van een Maxima kledingwinkel in Grootegast zal de
toestroom naar onze kledingbank in Noordenveld afnemen. Er is afgesproken, met het oog op de af
te leggen afstand, dat klanten uit Leek die in het Westerkwartier géén gebruik maken van de
Voedselbank aldaar, gebruik kunnen blijven maken van de kledingbank in Roden.
SPONSORING
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Naast de subsidie van de gemeenten Noordenveld en Leek werden wij door de hierna genoemde
instanties ondersteund.
Het Oranjefonds voorzag ons van een tegemoetkoming in de kosten voor een opknapbeurt in
maart (zie hierboven).
In overleg met de Voedselbank hebben wij dit jaar geen sponsoren aangeschreven. De firma Elton
heeft ons dit jaar ondersteund middels de schenking van allerlei materiaal om schappen van te
bouwen, sorteertafels en rekken. In 2020 wordt in overleg met de Voedselbank over een
sponsoractie overlegd.
De PKN Roden-Roderwolde houdt af en toe een collecte voor de Kledingbank. Wij zijn daar zeer
dankbaar voor.

CONTACTEN MET MAATSCHAPPELIJKE GROEPERINGEN EN GEMEENTEN
Sinds 2015 bezoeken we de bijeenkomsten van de SMA en ontvangen we regelmatig de
Nieuwsbrief. Deze bijeenkomsten zijn nuttige momenten m.b.t. betere samenwerking tussen de
verschillende organisaties en de uitwisseling van ideeën. We hebben samen met andere
maatschappelijke groeperingen, waaronder de Voedselbank, zitting in een werkgroep van de
gemeente Noordenveld ‘Met Elkaar Voor Elkaar, Samenwerken tegen armoede en schulden in
Noordenveld’ .
Wij hebben in 2018 het “Armoedepact” van de gemeente Westerkwartier ondertekend waarin
diverse instanties hun krachten bundelen m.b.t. de armoedebestrijding.
In 2019 zijn de contacten met Humanitas weer aangehaald teneinde zo goed mogelijk samen te
werken in de bestrijding van de armoede.
SAMENSTELLING BESTUUR STICHTING KLEDINGBANK NOORDENVELD
In het bestuur hebben in 2019 wat mutaties plaatsgevonden. Dhr. Herman de Koning heeft eind
2019 afscheid genomen om gezondheidsredenen.
Het bestaat momenteel uit acht leden en ziet er nu als volgt uit:
Jofien Brink, voorzitter.
Lies Van der Veen-Van der Molen, penningmeester.
Vera Wagenaar, secretaris.
Remmie Pruim, Etina Wouda, Bertha de Vries, Sandra Wijnalda en Inez Wasser (onder
voorbehoud): bestuursleden.
Mw. Lies Van der Veen-Van der Molen zal in 2020 haar functie van penningmeester neerleggen.
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