Jaarverslag
Stichting Kledingbank Stichtse Vecht is een non-profit instelling zonder
winstoogmerk. De Stichting heeft in januari 2017 de ANBI-status
verkregen.
2018 is voor de Kledingbank opnieuw een goed en succesvol jaar
geweest. Deelnemers van de Voedselbank en U-pas houders wisten
de Kledingbank te vinden. En de inbreng van goederen is nog steeds
groeiende. Een vast team vrijwilligers is goed op elkaar ingespeeld en
maandelijks paraat.

www.kledingbankstichtsevecht.nl

Locatie
Ook in 2018 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 op de dag
van uitgifte en op de dag van het sorteren een vrijwilliger aanwezig die
de koffie en thee voor de vrijwilligers van de Kledingbank verzorgt en
verantwoordelijk is voor de veiligheid.
In het Heijcop mag de Kledingbank tevens permanent gebruik maken
van twee opslagruimtes van Woningbouwvereniging Vecht en
Omstreken.

Openstelling
Iedere derde vrijdag van de maand, met
uitzondering van de zomermaanden juli en
augustus, was de Kledingbank van 10.00 tot
12.00 uur open voor deelnemers van de
Voedselbank of U-pas houders uit de gemeente
Stichtse Vecht en van 12.00 tot 14.00 uur voor
alle belangstellenden. Bezoekers met een
pas/deelnemers Voedselbank ontvangen de
eerste twee artikelen tot € 2,- gratis. De
Kledingbank werd per keer gemiddeld door 70 à
80 bezoekers bezocht.
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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. 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.
In oktober is met WSV afgesproken om het sorteren van de
ingebrachte kleding op de dinsdag, een week voorafgaand aan de
Kledingbank, te organiseren. In verband met
veiligheidsvoorschriften is het sorteren op de gang op de dag van
uitgifte niet langer toegestaan.

Pilot Meander, consumptiebonnen voor U-pas
houders en deelnemers Voedselbank
In april 2018 is de Kledingbank met een pilot gestart
waarbij de U-pashouders en deelnemers
Voedselbank een consumptiebon ontvangen
waarmee ze tussen 10.00 en 12.00 uur een kop
koffie, thee of limonade kunnen nuttigen in de
lounge van restaurant de Meander in de
Driestroom.
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Namens de Kledingbank zijn daarbij gastvrouwen aanwezig en er is
regelmatig een organisatie uit het Sociale domein
vertegenwoordigd om laagdrempelig informatie te kunnen geven.
Op deze manier faciliteert de Kledingbank ontmoetingen met
klanten en tussen klanten onderling en kunnen de klanten- al naar
gelang daar behoefte aan is- informatie of hulp krijgen van diverse
organisaties.
De pilot was in eerste instantie afgesproken voor 3 maanden en is
in het najaar voortgezet. Er maken gemiddeld ca. 26 klanten, per
maand, gebruik van het aanbod.
De consumptiebonnen worden uit de opbrengsten van de
Kledingbank bekostigd en vervangen gedeeltelijk de uitdeelacties.

Acties voor bezoekers van de Kledingbank met een
U-pas/deelnemers Voedselbank
Januari

Uitverkoop van winterkleding in Atrium Driestroom,
50 % korting

Februari

Uitdeelactie: T-shirts voor heren en hemdjes/slips voor
dames, per echtpaar keus uit 1 set

Vanaf april

Consumptiebon koffie/thee/limonade, op de dag van
uitgifte tussen 10.00 en 12.00 uur te besteden in
restaurant de Meander in de Driestroom

Juni

Uitverkoop van zomerkleding in Atrium Driestroom,
50 % korting

December

Uitdeelactie: set met 3 handdoeken en 2 washandjes
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• 7 gemeenteambtenaren hebben naar aanleiding van een match
op de Beursvloer een dag(deel) vrijwilligerswerk verricht bij de
Kledingbank.
• Op 25 mei is er een bijeenkomst met de vrijwilligers van de
Kledingbank geweest.
• Van tweedehands kinderkledingwinkel Deugniet uit Utrecht heeft
de Kledingbank in het voorjaar en najaar mooie tweedehands
kinderkleding gekregen en van kledingwinkel ERAS uit Breukelen
een zak vol nieuwe kleding.
• De Werkspecht uit Maarssen zorgt regelmatig voor koekjes bij de
koffie in ruil voor (afgedankte) spijkerstof voor de creatieve afdeling.

Aantal vrijwilligers
Bij de Kledingbank zijn ruim 20 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
Het bestuur bestaat uit Bertine Oosthoek-Bogaard (voorzitter),
Petra van Dijk (penningmeester) en Wobbien de Vries (secretaris).
Het bestuur heeft in 2018 twee keer 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.
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Stuurgroep Kledingbank
In de stuurgroep worden de organisatorische en praktische zaken
omtrent de Kledingbank besproken. In de stuurgroep zaten naast
de drie bestuursleden: Louise van Os, Mia van Belle-van Beek,
Cora Hofstee en Janneke Vonk. Cora Hofstee en Mia van Belle-van
Beek hebben in de loop van 2018 hun activiteiten voor de
Kledingbank beëindigd. De stuurgroep heeft in 2018 twee keer
vergaderd.

Tot slot
Dankzij de fantastische inbreng van kleding, de medewerking van
Welzijn Stichtse Vecht en Woningbouwvereniging Vecht &
Omstreken, de inbreng van diverse ondernemers, de inzet van de
vrijwilligers en natuurlijk de bezoekers van de Kledingbank, is 2018
voor de Kledingbank een goed en succesvol jaar geweest. Stichting
Kledingbank Stichtse Vecht dankt alle betrokkenen voor hun
bijdrage daaraan.

Zaal 't Trefpunt in 't HEIJCOP, 1e etage
(naast De Aa 50 te Breukelen)

www.kledingbankstichtsevecht.nl

