Jaarverslag Kledingbank Stichtse Vecht 2016
2016 is voor de kledingbank een belangrijk en succesvol jaar geweest. Allereerst werd een nieuwe
uitgiftelocatie gevonden in appartementencomplex ‘t Heycop te Breukelen, dat grote impact had op
zowel de hele logistieke organisatie als op de klandizie. Daarnaast is in het kader van de
professionalisering het initiatief Kledingbank Breukelen op 27 september 2016 omgezet in Stichting
Kledingbank Stichtse Vecht en dat bood onder andere nieuwe sponsormogelijkheden.
NB: Omdat dit het eerste jaarverslag betreft, wordt regelmatig teruggekeken naar de beginjaren.
Logistieke organisatie en immateriële sponsoring
Vanaf het begin van haar bestaan, april 2014, heeft de Kledingbank gratis de beschikking over twee
opslagruimtes van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken in ’t Heycop (naast de Aa 50). In de
ene ruimte staat alles (dames -, heren- en kinderkleding, schoenen en beddengoed) gesorteerd klaar
in kratten voor de volgende editie en in de andere ruimte staan de kledingrekken en het overschot aan
niet verkochte kleding, dat wordt aangeboden aan de KringKoop in Mijdrecht en aan de
hulporganisaties Dorcas (Oost-Europa) en Stichting Makom ma Wouri (Kameroen).
Afb. 1. Initiatiefnemers Kledingbank
Breukelen voor het Bonifatiushuis

De inzameling en uitgifte van kleding vond twee jaar lang plaats in het Bonifatiushuis, Kerkplein 18 te
Breukelen, dat ook als uitgiftepunt van Voedselbank Stichtse Vecht fungeert. Dit gebouw werd gratis
ter beschikking gesteld door de Protestantse Gemeente Breukelen. Iedere derde donderdag van de
maand werd de hele voorraad opgehaald in ‘t Heycop en overgebracht naar de eerste verdieping van
het Bonifatiushuis voor de opbouw van de winkel. Deze voorraad werd weer aangevuld met de spullen,
die ter plekke op donderdagochtend werden ingezameld en gesorteerd. Op de derde vrijdag van de
maand werden ’s middags, na de uitgifte, de rekken en kratten met restanten weer teruggebracht naar
‘t Heycop. Het transport vond plaats met de busjes van Zorggroep de Vechtstreek, dat ons (inclusief
behulpzame chauffeur) wederom werd aangeboden.
In januari 2016 vestigde Stichting Welzijn Stichtse Vecht zich op de eerste etage van ’t Heycop en kreeg
de Kledingbank het mooie aanbod om voortaan maandelijks (gratis) gebruik te maken van een van de
zalen van ’t Trefpunt. Sindsdien zijn alle werkzaamheden geconcentreerd op één dag, de derde vrijdag
van de maand. Al vroeg start een flinke groep vrijwilligers met het inrichten van de winkel en vanaf
tien uur vindt de verkoop plaats. Tot elf uur ‘s ochtends wordt kleding ingezameld bij de ingang van
het complex en deze wordt direct gesorteerd. De kleding is afkomstig van particulieren uit de hele
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gemeente. Na afloop van de uitgifte wordt de overgebleven kleding op rekken en in kratten op
rolcontainers teruggebracht naar de opslagruimtes en om een uur of drie ziet de zaal er weer uit alsof
er niets gebeurd is.
Afb. 2. Medewerkers ABN/AMRO zamelen
kleding van particulieren in voor ‘t Heycop

Doelgroep en klandizie
De eerste doelgroep van Kledingbank Breukelen bestond uit de deelnemers van de Voedselbank, die
iedere vrijdag in het Bonifatiushuis hun voedselpakket kwamen ophalen. Dit waren voornamelijk
inwoners uit Breukelen en Loenen. Door het grote aanbod aan kleding kon de uitnodiging echter al
snel worden uitgebreid naar alle deelnemers van Voedselbank Stichtse Vecht. Na het eerste jaar werd
wederom een nieuwe doelgroep uitgenodigd, namelijk de houders van de U-Pas.
Maandelijks (m.u.v. de zomermaanden) bezoekt een vaste groep van zo’n 50 mensen de kledingbank,
waarvan een groot deel kleding uitzoekt voor het hele gezin. De meeste klanten komen uit Breukelen,
maar ook mensen uit Maarssen, Loenen en Kockengen weten de winkel te vinden.

Afb. 3. De winkel in de balkonzaal
van ’t Trefpunt

Vanaf het begin is de regel gehanteerd dat deelnemers van de Voedselbank en houders van een U-Pas
de eerste twee artikelen gratis mogen uitzoeken. Voor de overige artikelen gelden de lage prijzen, die
in de winkel worden aangegeven. Hiermee wordt niet alleen de drempel verlaagd, maar wordt ook
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voorkomen dat er “gegraaid” gaat worden. Vanuit de winkelopbrengst worden weer artikelen gekocht,
die in het normale assortiment onvoldoende of niet voorkomen en die worden de doelgroep gratis
verstrekt. In 2016 betrof dit zowel handdoeken als sokken.
Aan het eind van ieder winter- of zomerseizoen bleef steeds veel goede kleding over. Een aantal maal
werd daarom een algemene uitverkoop georganiseerd. Eind 2016 is besloten om in 2017 de winkel ’s
middags vanaf 12.30 uur voor alle inwoners van de gemeente open te stellen.
Afb. 4. Algemene uitverkoop
in de Driestroom

Oprichten stichting
In april 2014 zijn vijf dames uit Breukelen en Maarssen, te weten Louise van Os, Mia van Beek, Cora
Hofstee, Danielle Bűter en Bertine Oosthoek, gestart met het inzamelen en verkopen van
tweedehandskleding voor deelnemers van de Voedselbank. Het signaal hiertoe was ontvangen van
Stichting Voedselbank Stichtse Vecht. Dankzij de medewerking van diverse organisaties en de
ondersteuning door winkeliers, de pers en vele inwoners kon het initiatief snel gerealiseerd worden,
zelfs zonder enige opstartkosten. De keuze viel op Breukelen vanwege de centrale ligging in de
gemeente, de afwezigheid aldaar van goedkope kledingzaken en de mogelijkheden van het aanwezige
grote netwerk. Dankzij de website, de Facebookpagina en de plaatsing van diverse persberichten in de
media kreeg het initiatief snel bekendheid. De kledingbank ontving binnen de kortste keren een
overweldigend aanbod aan tweedehands kleding en veel mensen boden zich ter plekke aan als
vrijwilliger.
In januari 2016 bleek de bekendheid van de Kledingbank Breukelen zelfs zo groot, dat deze spontaan
door organisaties werd benaderd voor donaties. Allereerst was daar de Lions Club Over-Holland, die
de opbrengst van haar jaarlijkse erwtensoepactie aan een goed doel doneert en de Kledingbank
benaderde. Hiernaast kwam ook de mogelijkheid voorbij om deel te nemen aan de coördinatie van de
collecte van het Kinderfonds en daaruit een deel van de opbrengst te ontvangen. Voor een donatie
stellen deze organisaties als voorwaarde dat er sprake is van een stichting met duidelijke doelstellingen
en een ANBI-status en dat had de Kledingbank nog niet. De conclusie was dat er een
professionaliseringslag gemaakt moest worden en drie vrijwilligers hebben de kar getrokken om een
stichting te formeren en een bestuur te vormen.
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Op 27 september 2016 zijn de statuten gepasseerd bij notaris Appel te Maarssen (gesponsord) en was
de oprichting van Stichting Kledingbank Stichtse Vecht een feit.
De doelen zijn als volgt geformuleerd:
1. het bestrijden van armoede door te voorzien in de basisbehoefte kleding, schoeisel en
linnengoed;
2. een brug te slaan tussen kledingoverschot en verborgen armoede door kleding, schoeisel en
linnengoed in te zamelen, te sorteren en aan de bieden;
3. het bestrijden van armoede door te investeren in de doelgroep;
4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Activiteiten Bestuur en stuurgroep
Het bestuur van Stichting Kledingbank Stichtse Vecht bestond bij de oprichting uit Bertine OosthoekBogaard (voorzitter), Petra van Dijk (penningmeester) en Lies Smit-Steenhuis (secretaris), allen
woonachtig in de gemeente Stichtse Vecht.
Naast het bestuur is een stuurgroep actief, allen onbezoldigd. De stuurgroep bestaat deels uit leden
van de oorspronkelijke initiatiefgroep, namelijk Louise van Os, Mia van Belle - van Beek en Cora Hofstee
en is aangevuld met vrijwilliger Janneke Vonk. In de stuurgroep wordt de praktische gang van zaken
besproken, worden de uitvoerende werkzaamheden afgestemd en de taken verdeeld. Zo hebben twee
leden bijvoorbeeld acties georganiseerd met ondernemers uit de gemeente. Klanten konden oude
kleding inleveren voor de Kledingbank en kregen daarvoor korting bij aankoop van een nieuw
kledingstuk. Ook is tweemaal in de decembermaand door bestuur en stuurgroep een Speelgoedbank
georganiseerd in samenwerking met basisschool De Bijenschans.
Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar en tevens vindt minimaal twee keer per jaar een
overleg met de stuurgroep plaats.

Afb. 5. Vrijwilligers bij de
Handdoekenactie
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Vrijwilligers
Naast de vrijwillige bestuurs- en stuurgroepleden is nog een flink aantal vrijwilligers actief op de dag
van de Kledingbank zelf. Per keer worden in totaal circa 15 vrijwilligers ingeroosterd. Sommigen helpen
de hele dag mee, anderen een dagdeel. De taken van de vrijwilligers bestaan uit het inrichten en
uitruimen van de winkel, het innemen van de aangeboden kleding, sorteren van de kleding en de
verkoop. De vrijwilligers komen voornamelijk uit Breukelen, Maarssen, Kockengen en Nieuwer Ter Aa.
In 2016 kwamen uit de gemeente alleen vrouwelijke vrijwilligers en de leeftijden lagen tussen de 20
en de 80 jaar. In 2016 werd door de ABN/AMRO uit Utrecht een mooi aanbod gedaan aan de
Kledingbank om in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen maandelijks de
helpende hand te bieden. Iedere keer waren twee à drie personeelsleden aanwezig, waaronder ook
mannen.
De Kledingbank nam in april 2016 tevens deel aan de Beursvloer Stichtse Vecht en sloot aldaar de
openingsmatch met de gemeente. Het aanbod van de afdeling Sociale Zaken om een keer mee te
helpen bij de Kledingbank wordt naar verwachting in 2017 ingelost.
Een inventarisatie onder de vrijwilligers wees uit dat er niet veel animo was voor een gezamenlijk uitje.
Wel werd een kerstpresentje, om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, goed ontvangen. De
vrijwilligers zijn zo betrokken, dat ze zelfs hun eigen koffie nog willen betalen. De contacten met de
vrijwilligers worden onderhouden door coördinator Bertine Oosthoek, die tevens het rooster opstelt.
Afb. 6. De maandelijkse
sorteerklus

Financiën
Financieel gezien is 2016 een goed jaar geweest. Er zijn maar liefst twee giften ontvangen met een
totaal bedrag van ruim tweeduizend euro (zie de jaarrekening op de website) en meer inwoners van
Stichtse Vecht zijn gebruik gaan maken van de kledingbank ten opzichte van eerdere jaren. De
opbrengsten bestaan verder uit de maandelijkse verkoop van kleding, inclusief de extra verkoop in
januari, gehouden in het Atrium van De Driestroom.
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Van de verkoopopbrengsten worden een paar keer per jaar producten gekocht en uitgedeeld als
presentje aan de deelnemers van de Voedselbank/U-Pas houders. In december is een cadeaukaart ter
waarde van €15,- uitgereikt, wat zeer werd gewaardeerd. Het uitdelen van presentjes wil de
kledingbank voortzetten in 2017, te denken valt aan beddengoed, maar daarvoor zal bij de doelgroep
ook de behoefte worden geïnventariseerd.
Verdere uitgaven waren het inrichten en beheer van de website, de aanschaf van kledingrekken,
diverse verzekeringen en de materialen voor een schoenenkast. Deze kast is vervaardigd door
Reinaerde de Werkspecht als vervolg op een match op de beursvloer.

Afb. 7 Wethouder
Warner van Vossen
onthult de nieuwe
schoenenkast.

Tot slot
Dankzij de aanhoudende en fantastische inbreng van kleding, de inzet van alle vrijwilligers, donaties,
matches op de beursvloer, de medewerking van Welzijn Stichtse Vecht, de goede samenwerking met
diverse ondernemers en de bezoekers van de Kledingbank is 2016 voor de Kledingbank een succesvol
jaar geweest. Stichting Kledingbank Stichtse Vecht dankt alle betrokkenen voor hun bijdrage daaraan.

Verdere informatie over de Kledingbank en de ANBI-status is te vinden op de website
www.kledingbankstichtsevecht.nl of de gelijknamige Facebookpagina.
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