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Stichting Kledingbank Stichtse Vecht is een non-profit instelling zonder winstoogmerk. De Stichting 
heeft in januari 2017 de ANBI-status verkregen.  
 
2017 is voor de Kledingbank opnieuw een goed en succesvol jaar geweest. Deelnemers van de 
Voedselbank en U-pas houders wisten de Kledingbank te vinden, de Kledingbank heeft diverse 
donaties ontvangen en er is veel kleding ingebracht, uitgegeven en verkocht.  
 
Locatie 
Ook in 2017 heeft de Kledingbank gebruik mogen maken van 
een van de zalen van ’t Trefpunt van Stichting Welzijn 
Stichtse Vecht (WSV) op de eerste etage van ’t Heijcop In 
Breukelen. Vanuit WSV is sinds het voorjaar op de dag van 
uitgifte een vrijwilliger aanwezig die de koffie en thee voor 
de vrijwilligers van de Kledingbank verzorgt en 
verantwoordelijk is voor de veiligheid.   
 
Openstelling 
Iedere derde vrijdag van de maand, met uitzondering van de 
zomermaanden juli en augustus, was de Kledingbank van 
10.00 tot 12.30 uur open voor deelnemers van de 
Voedselbank of U-pas houders uit de gemeente Stichtse 
Vecht en van 12.30 tot 14.30 uur voor alle belangstellenden. 
Bezoekers met een pas/deelnemers Voedselbank ontvangen 
de eerste 2 artikelen gratis. De Kledingbank werd gemiddeld 
door 70 à 80 bezoekers bezocht.    
 
Er is in 2017 een stoepbord aangeschaft, dat op de dag van 
openstelling voor ‘t Heijcop wordt geplaatst met de tekst: 
Welkom Kledingbank, 1e etage. Verder zijn er op diverse 
openbare plekken in de gemeente Stichtse Vecht flyers 
verspreid met de openstellingsdagen van de Kledingbank en 
is er een vermelding opgenomen in de informatiekrant Sociaal Domein Stichtse Vecht, die in 
december 2017 is uitgebracht. Regelmatig werd een persbericht verstuurd, een bericht geplaatst op 
de Facebookpagina en de website aangepast. 
 
Werkwijze 
Vrijwilligers richten de Kledingbank op de dag van openstelling vanaf 8.30 uur in en de winkel wordt 
’s middags na afloop weer afgebouwd. Net als voorgaande jaren kan er van 9.00 tot 11.00 uur kleding 
worden ingebracht, die ter plekke door vrijwilligers wordt gesorteerd. Het aanbod in de winkel van 
de Kledingbank wordt afgestemd op het seizoen. Restanten worden opgeslagen voor de volgende 
Kledingbank en overtollige kleding wordt opgehaald door Dorcas, die daarvoor een goede 
bestemming heeft. De restanten van de zomerkleding worden voor de zomerstop geschonken aan 
een kinderweeshuis in Kameroen. Alle ingebrachte kleding komt dus goed terecht.  
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Bijzondere donaties en acties voor de Kledingbank  
 
 
In 2017 is de Kledingbank verblijd met de volgende  
bijzondere donaties en acties:  
 
 

• Van schoenwinkel Lagemaat in Breukelen heeft de Kledingbank 34 paar nieuwe sloffen 
ontvangen.  

• De Ontmoetingskerk in Maarssen heeft een benefietkerkdienst georganiseerd waarbij maar 
liefst vijf zakken vol met nieuw ondergoed en sokken zijn ingezameld. Ook heeft de kerk een 
collecte voor de Kledingbank gehouden en daarnaast heeft de Kledingbank een cheque   
ontvangen van de kerk voor het aanschaffen van artikelen voor de doelgroep van de 
Kledingbank.  

• Van tweedehands kinderkledingwinkel Deugniet uit Utrecht heeft de Kledingbank mooie 
tweedehands kinderkleding gekregen.  

• Albert Heyn in Maarssenbroek heeft anderhalve rolcontainer met nieuwe heren 
thermobroeken, crocks, zwembroeken, meisjesondergoed, pyjama’s, kindersokken, panty’s 
en pantysokjes ter beschikking gesteld. Deze artikelen ontvingen wij via de Speelgoedbank. 

• Alda Bodyfashion in Maarssen heeft een bh-actie georganiseerd waarbij klanten bij inlevering 
van een bh ten behoeve van de Kledingbank € 10,- euro korting ontvingen op een nieuwe bh.   

• De gemeente Stichtse Vecht heeft onder haar medewerkers een kledinginzameling voor de 
Kledingbank gehouden. Aan de overhandiging door wethouder Warner van Vossen heeft 
zowel de plaatselijke media als het AD (landelijke dagblad) aandacht besteed. 

• D66 heeft tevens een kledinginzameling 
georganiseerd en de vrijwilligers van de 
Kledingbank getrakteerd op appeltaart.  

 
Al deze bijzondere en hartverwarmende acties  
en donaties hebben een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de succesvolle invulling van de 
Kledingbank in 2017. 
 
 
 
 
Acties voor bezoekers van de Kledingbank met een U-pas/deelnemers Voedselbank 

Januari  Uitverkoop van de winterkleding. 

Maart De door de Ontmoetingskerk Maarssen ingezamelde nieuwe sokken en ondergoed 
zijn uitgedeeld. Per bezoeker konden 2 heren-, 2 dames- en 2 kinderartikelen worden 
uitgezocht. 

Mei Van de collecteopbrengst van de Ontmoetingskerk zijn 50 kussens aangeschaft en 
uitgedeeld, 1 kussen per huishouden.   

Juni  De door Albert Heyn geschonken goederen (heren thermobroeken, crocks, 
zwembroeken, meisjesondergoed, pyjama’s, kindersokken, panty’s en pantysokjes) 
zijn uitgedeeld.  

Oktober Van de cheque/donatie die de Kledingbank van de Ontmoetingskerk heeft ontvangen 
zijn 50 eenpersoons en 25 tweepersoons lakens aangeschaft en uitgedeeld.  

December 60 pashouders hebben een Hema-bon ter waarde van € 20,- ontvangen 
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In 2017 heeft de Kledingbank door de ontvangen goederen, donaties en medewerking van diverse 
ondernemers veel goederen kunnen uitdelen aan U-pashouders en deelnemers Voedselbank.  
Deze acties worden door de doelgroep van de Kledingbank zeer gewaardeerd. Voor een deel leidt 
het ook tot nieuwe bezoekers.  
 
Voor 2018 onderzoekt de Kledingbank of er mogelijkheden zijn om meer invulling te geven aan het 
sociale aspect, met een kop koffie/thee en nadere ontmoeting. Als dit nader kan worden ingevuld zal 
dit de uitdeelacties -al dan niet gedeeltelijk- vervangen. 
 
Overige zaken en activiteiten 

• Van de eerder ontvangen donatie van het Kinderfonds zijn -in verband met meer vraag dan 
aanbod- in 2017 kinderspijkerbroeken ingekocht en in het assortiment van de Kledingbank 
opgenomen. 

• De Kledingbank heeft in mei deelgenomen aan de Inspiratiemarkt in de Pauluskerk in 
Breukelen.  

• In september heeft de Kledingbank de prijzenlijst vereenvoudigd, daarbij zijn de meeste 
prijzen verlaagd. Met de opbrengst van de Kledingbank wordt een deel van de acties 
gefinancierd en worden de vaste lasten (verzekering, webmaster, koffie/thee voor 
vrijwilligers, vervanging materiaal, presentje vrijwilligers) bekostigd.  

• In november was de Kledingbank aanwezig op de Beursvloer Stichtse Vecht bij Pauw 
Bedrijven en zijn er drie matches afgesloten, die in 2018 zullen worden uitgevoerd. Vanuit de 
gemeente Stichtse Vecht zullen 2 tot 4 medewerkers een dag(deel) komen helpen, op de 
Montessorischool het Mozaïek in Maarssen wordt informatie verstrekt over de Kledingbank 
en een kledinginzameling gehouden en de Werkspecht in Maarssen verzorgt koekjes bij de 
koffie voor vrijwilligers van de Kledingbank. 

• De match met de gemeente, die al in 2016 was gesloten, is in 2017 uitgevoerd. Vier 
gemeenteambtenaren hebben geholpen met sorteren, verkopen en opruimen. 
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• Vanaf 30 november 2017 wordt € 60,33 per maand in rekening gebracht voor de verzekering 
voor vrijwilligers en aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders. Na de oprichting van de 
Stichting in november 2016 was deze verzekering het eerste jaar gratis. 
 

Aantal vrijwilligers 
Bij de Kledingbank zijn 23 vrijwilligers ingezet die de werkzaamheden -waarvoor maandelijks een 
rooster wordt opgesteld- belangeloos verrichten. Dit aantal vrijwilligers is inclusief het bestuur en de 
stuurgroep. De vrijwilligers hebben als dank voor hun inzet in december een kerstpresentje 
ontvangen.  
 
Bestuur Kledingbank 
In het bestuur van de Kledingbank heeft in 2017 een wisseling plaatsgevonden. Op haar verzoek is  
Lies Smit-Steenhuis teruggetreden als secretaris. Sinds februari 2017 heeft Wobbien de Vries deze 
taak op zich genomen. Het bestuur bestaat daarnaast uit Bertine Oosthoek-Bogaard (voorzitter), en 
Petra van Dijk (penningmeester). Het bestuur heeft in 2017 driemaal vergaderd over de algemene, 
beleidsmatige en financiële zaken en de jaarvergadering gehouden. Bertine Oosthoek-Bogaard 
verzorgt- naast haar taken als voorzitter- de PR van de Kledingbank en stelt het rooster voor de 
vrijwilligers op. 
 
Stuurgroep Kledingbank 
In de stuurgroep worden de organisatorische en praktische zaken omtrent de Kledingbank 
besproken. In de stuurgroep zitten naast de 3 bestuursleden: Louise van Os, Mia van Belle-van Beek, 
Cora Hofstee en Janneke Vonk. De stuurgroep heeft in 2017 vier keer vergaderd. Vanuit de 
stuurgroep zijn een aantal werkgroepen geformeerd.  
Louise van Os en Cora Hofstee nemen de voorbereiding van de Kledingbank voor hun rekening.  
Zij bekijken of er voorafgaand aan de Kledingbank vrijwilligers moeten worden opgeroepen voor het 
tussentijds sorteren van ingebrachte kleding. 
Mia van Belle-van Beek en Janneke Vonk verzorgen de inkoop van artikelen voor de uitdeelacties en 
regelen de kerstattentie voor de vrijwilligers. 
 

Tot slot  
Dankzij de fantastische inbreng van kleding, donaties, 
matches op de beursvloer, de medewerking van Welzijn 
Stichtse Vecht en van diverse ondernemers, de inzet van de 
vrijwilligers en natuurlijk de bezoekers van de Kledingbank, is 
2017 voor de Kledingbank een goed en 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 onze website en onze 
Facebookpagina. 
 
 
 

http://www.kledingbankstichtsevecht.nl/over-ons
https://www.facebook.com/kledingbankstichtsevecht/

