KLEDINGBANK STICHTSE VECHT
BELEIDSPLAN
1. Inleiding
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Kledingbank Stichtse Vecht het actuele beleid vast.
Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van donderdag 17 november 2016.
Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.
2. Strategie
De Kledingbank SV heeft ten doel:
a. het bestrijden van armoede door te voorzien in de basisbehoefte kleding, schoeisel en linnengoed;
b. een brug te slaan tussen kledingoverschot en verborgen armoede door kleding, schoeisel en
linnengoed in te zamelen, te sorteren en aan de bieden;
c. het bestrijden van armoede door te investeren in de doelgroep;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Met haar doelstelling beoogt de Kledingbank SV het algemeen belang te dienen.
De Kledingbank Stichtse Vecht heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke
werkzaamheden. De Kledingbank streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat
de Kledingbank de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.
Zoals blijkt uit artikel 12 sub 3 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten
behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

3. Beleid
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. vergoeding voor geleverde diensten;
b. giften en donaties;
c. subsidies en sponsorbijdragen;
d. verkrijgingen door erfstellingen of legaten;
Ad a. Kledingbank Stichtse Vecht verricht de volgende werkzaamheden: maandelijkse inzameling en uitgifte
van kleding, schoeisel en linnengoed. De gesorteerde artikelen zijn in de eerste plaats bedoeld voor de
deelnemers van de Voedselbank en de houders van een U-Pas in de gemeente Stichtse Vecht. Zij ontvangen
op de derde vrijdag van de maand in de ochtenduren op vertoon van een deelnemersbrief of pas de eerste
twee artikelen gratis. Voor de overige artikelen betalen ze een klein bedrag. In de middag zijn alle inwoners
uit de gemeente welkom om artikelen aan te schaffen in de winkel voor een klein bedrag.
Ad b. en d. Tot nu toe zijn geen giften, donaties, erfstellingen of legaten ontvangen, op korte termijn zal hier
geen beleid op worden gemaakt. Deze mogelijkheid wordt opengehouden voor de toekomst.
Ad c. De stichting ontvangt incidenteel opbrengsten van lokale acties of collectes. Zo hebben de Lions in 2016
erwtensoep verkocht voor het goede doel en ontvingen wij de opbrengst hiervan ten behoeve van de
professionalisering van de Kledingbank.
Door de inzameling en de uitgifte van kleding, schoeisel en linnengoed draagt de stichting bij aan de
realisatie van de doelstelling een brug te slaan tussen kledingoverschot en verborgen armoede en tevens
aan de doelstelling bestrijding van armoede.
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Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats. Na afloop van de dagverkoop telt de
penningmeester de opbrengst en stort deze direct op de rekeningcourant van Kledingbank Stichtse
Vecht. Per mail worden de vrijwilligers van de opbrengst op de hoogte gebracht. In de boeken worden
de inkomsten door de penningmeester genoteerd.
De Kledingbank streeft ernaar om de beheerskosten niet meer te laten bedragen dan 20 % van de opbrengst
uit de kledingverkoop. Uitgaven betreffen tot nu toe alleen de aanschaf van kledingrekken, kosten voor
website en logo en een kleine attentie met de feestdagen voor de vrijwilligers. De opslagruimten,
uitgifteruimte, het opstellen van de statuten en de publiciteit worden ons allemaal gratis aangeboden.
Kledingbank Stichtse Vecht houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van
de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling. Wel wordt op dit moment
een reserve aangehouden voor eventuele huur van de uitgifteruimte en het verstrekken van koffie en thee
voor de bezoekers.
De instelling besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten:
Met de opbrengsten uit de verkoop worden door de Kledingbank die artikelen aangeschaft, die ontbreken in
de collectie en waar wel vraag naar is bij deelnemers Voedselbank en U-Pashouders. Te denken valt aan
ondergoed, sokken en nachtgoed en deze worden artikelen worden gratis uitgedeeld, met een maximum van
twee per gezin per maand.
De projecten zoals genoemd in de doelstelling in artikel 2 van de statuten onder c en d zijn nog niet van
toepassing.
Op grond van artikel 6 van de statuten van de instelling (bepaling omtrent de besluitvorming door het bestuur)
en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de
instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het
eigen vermogen.
4. Financiën
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 3 sub 5 van de
statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits
niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.
De administratie van de Kledingbank SV wordt gevoerd door de penningmeester. Zij stelt aan het begin van
het kalenderjaar de jaarrekening op. De gemiddelde maandopbrengst in 2015 bedroeg € 210,-.
De totale opbrengst van de maandelijkse verkoop in 2016 (januari t/m oktober) bedraagt € 2.315,55.
Daarnaast is er eind januari 2016 een extra verkoop geweest van winterkleding met een opbrengst van
€ 328,85.
De Lions Club Over-Holland hebben, door middel van de jaarlijkse erwtensoepactie, een bedrag van € 1.500,beschonken. De collectie Nationaal Fonds Kinderhulp stelt een deel van haar jaarlijkse collecte, een bedrag
van € 586,58, beschikbaar aan onze stichting. Beide bedragen worden geboekt in november/december 2016.
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De uitgave van de kledingbank bestonden voornamelijk uit aanschaf kledingrekken en materiaal om de
kleding goed en overzichtelijk te kunnen aanbieden en te kunnen opslaan voor de volgende verkoopdag. De
intentie is om regelmatig kleding of linnengoed gratis aan te bieden aan onze bezoekers met U-pas of
deelnemers van de Voedselbank. In maart 2016 hebben bovengenoemde bezoekers een set handdoeken
ontvangen en in september 2016 sokken en ondergoed. Deze frequentie wil de stichting verhogen. Tevens wil
de stichting kleding aanschaffen waar veel behoefte aan is, maar niet of nauwelijks wordt ingebracht.
Kinderkleding voor jonge kinderen is hiervan een voorbeeld.

5. Algemene gegevens
Bankrekeningnummer
KvK-nummer
Fiscaalnummer

NL23 RABO 0313 9393 65
67019102
8567.96.220

De Kledingbank SV voldoet aan haar publicatierecht door middel van de website
www.kledingbankstichtsevecht.nl.

