KLEDINGBANK NOORDENVELD JAARCIJFERS 2020
EXPLOITATIEOVERZICHT 2020
Ontvangsten
Opbrengsten:
verkoop van niet afgenomen kleding

€

Giften:
kerken, organisaties (zonder winstoogmerk)

Gift Oranjefonds:
voor de inrichting van de nieuwe locatie

Totaal

€

€

€

426,00

1.175,30

4.687,50

6.288,80

Uitgaven
Huisvestingskosten:
belastingen, verzekeringen
en onderhoud

€

480,27

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

1.597,45

Algemene kosten:
bankkosten, administratieve kosten,
website, telefoon

€

669,65

Aanschafkosten inventaris:
voor de nieuwe vestiging Ceintuurbaan
Noord 122 in 2019

€

2.604,16

Saldo

€

937,27

Totaal

€

6.288,80

Toelichting:
De ingebrachte kleding die niet geschikt is voor uitgifte of kleding die uiteindelijk niet wordt afgenomen wordt
opgehaald door een afnemer. Tot 1 september werd daarvoor een vergoeding ontvangen.
Kledingbank Noordenveld ontvangt geen directe subsidie van de gemeente Noordenveld meer. De gemeente staat
garant voor de huur en de energiekosten van het pand. Inwoners van de gemeente Noordenveld en van de voormalige
Leek betrekken kleding van onze Kledingbank, voor zover zij daarvoor in aanmerking komen.
De inkomsten betreffende giften en donaties zijn onzeker, er zijn geen langjarige contracten afgesloten. Het
betreft hier incidentele giften van kerken en de jaarlijkse bijdrage van het Oranjefonds voor NLdoet.
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning. De vrijwilligers ontvangen een reiskostenvergoeding wanneer
zij buiten Roden wonen.
Benodigde voorzieningen betreffen huishoudelijke kosten als schoonmaakmiddelen, kofie en thee.

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
€

8.392,42

€

4.821,75

€

13.214,17

Vermogen 31-12-2020

€ 13.214,17

Totaal

€ 13.214,17

Banksaldo per 31-12-2020
Inventaris Ceintuurbaan Noord 122:
€
Investering 2019
€
Investering 2020

2.217,59
2.604,16

Totaal inventaris CBN 122

Totaal
Toelichting:
Het banksaldo per 31-12-2020 is het totaal van spaarrekening en betaalrekening.
De inventaris van de oude locatie is geheel afgeschreven. De hier vermelde investeringen 2019 en 2020 betreffen de
aankopen van nieuwe inventaris en andere benodigdheden voor de in 2019 betrokken nieuwe locatie aan de
Ceintuurbaan Noord 122 (CBN 122). Hierop wordt met ingang van 2021 afgeschreven.

