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Vrijwilligers sorteren de kleding



VOORWOORD

Het bestrijden van armoede door middel van het 
verlengen van de levensduur van kleding is onze missie. 
De Kledingbank slaat een brug tussen kledingoverschot en 
verborgen armoede door kleding in te zamelen te 
sorteren en aan te bieden. 

Het afgelopen jaar was het een moeilijk jaar voor de 
kledingbank. Corona in combinatie met het ontbreken van 
een geschikte uitgifte locatie heeft de activiteiten het 
afgelopen jaar beperkt.

Toch zijn er ook een aantal positieve ontwikkelingen 
geweest waarvoor we dankbaar zijn en in bijgaand 
jaarverslag op zullen ingaan.
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1 oktober: een nieuw logo



OVER ONS

De kledingbank Stichtse Vecht bestaat sinds 2016 en heeft 
de volgende doelstellingen: 

❖ het bestrijden van armoede door zo compleet mogelijk te 
voorzien in de basisbehoefte kleding, schoeisel en 
linnengoed; 

❖ een brug slaan tussen kledingoverschot en verborgen 
armoede door kleding, schoeisel, bad- en keukentextiel en 
linnengoed in te zamelen, te sorteren en aan de bieden; 

❖ het stimuleren van levensduur verlenging van kleding.

Voor wie zijn we er?

In de eerste plaats zijn we er voor inwoners die zich in een 
kwetsbare financiële situatie bevinden en ook als zodanig 
zijn aangemerkt (klanten voedselbank en U-pas houders). 
Daarnaast zijn ook overige inwoners welkom.

Daarnaast richten we ons op alle inwoners en bedrijven die 
de levensduur van kleding en textiel willen verlengen. Dit 
zijn onze donateurs van kleding. 

Tenslotte

De kledingbank heeft geen winstoogmerk, eventuele 
opbrengsten van verkoop uit kleding komen ten goede aan 
onze klanten.
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11 september: Uitgifte bij Kansis



ACTIVITEITEN 2021

Inzameling en uitgifte kleding

Tijdens de pandemie is de kledingbank haar vaste locatie 
in het Trefpunt in ‘t Heijcop in Breukelen verloren. In eerste 
instantie vanwege de coronamaatregelen, maar daarna 
als gevolg van een langdurige verbouwing. Met Kansis is 
er een goed contact ontstaan in opslag en uitgifte. Helaas 
is bij Kansis uitgifte niet vaker dan 2x per jaar mogelijk, 
wat onvoldoende is om de doelstelling van de kledingbank 
in te vullen.

Het afgelopen jaar is er 1 uitgifte moment geweest bij
Kansis. Door de coronamaatregelen konden we alleen de 
deelnemers van de voedselbanken ontvangen.

De uitgifte was zeer succesvol met zo’n 800 uitgegeven
kledingstukken aan circa 60 gezinnen.

De kleding die niet bruikbaar was voor verkoop is naar
Dorcas gegaan. Zo hebben we niets weggegooid.

Opslag kleding en materialen

Inmiddels hebben we een grote voorraad kleding. Maar 
liefst 18 pallets staan in opslag bij Kansis. De materialen
die gebruikt worden tijdens de uitgifte staan opgeslagen
bij ‘t Heijcop.
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10 September: Vrijwilligers sorteren de kleding

1 oktober: Wobbien, Petra en Bertine nemen afscheid als bestuur. 



ACTIVITEITEN 2021

Vrijwilligers

Zonder de vrijwilligers kan de kledingbank niet bestaan. Ook 
dit jaar hebben we 20 enthousiaste vrijwilligers.

Op 1 oktober is er een borrel geweest voor de vrijwilligers in 
de Pieterskerk. In december zijn de vrijwilligers bedankt met 
een kleine attentie. 

Bestuur en stuurgroep

Na 7 jaar hebben Bertine Oosthoek-Bogaard (voorzitter), 
Petra van Dijk (penningmeester) en Wobbien de Vries 
(secretaris) hun taken als bestuur neergelegd.

Het nieuwe bestuur is per oktober aangetreden en bestaat uit 
Therese Rietveld (voorzitter), Hans de Kruijff (penningmeester) 
en Remi Bode (secretaris).

De stuurgroep is na de bestuurswissel doorgestart met 
Janneke Vonk en Therese Rietveld. Zij hebben alle 
organisatorische zaken geregeld. 

Communicatie

Op 1 oktober is een nieuw logo gepresenteerd bij de 
bestuurswissel. De nieuwe huisstijl in doorgevoerd op de 
diverse social media platformen. Ultimo 2021 zijn er 434 
mensen die ons op facebook volgen.
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De eerste uitgifte van de sportspullenbank

Donatie aan kledingbank Utrecht



SAMENWERKINGEN

Kansis

Het afgelopen jaar heeft Kansis het mogelijk gemaakt dat 
we een coronaproof uitgifte konden doen. Ook was het 
afgelopen jaar opslag van kleding daar mogelijk.

Sportspullenbank

In augustus is de sportspullenbank opgericht. Zij hebben 
hun spullen ingebracht in een gezamenlijke uitgifte bij 
Kansis.

Speelgoedbank

In de uitgifte heeft ook de speelgoedbank deelgenomen.

Kledingbank Utrecht

Het afgelopen jaar hebben we veel doorverwezen naar 
de kledingbank Utrecht. Ook is er een donatie gedaan 
aan kleding en geld.

Broklede

De kledingbank zou deelnemen aan de kerstmarkt van 
Broklede. Helaas is dit vanwege coronamaatregelen niet 
door gegaan.
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VOORUITBLIK 2022

Inzameling en uitgifte in een nieuwe locatie

De gemeente heeft toegezegd dat de kledingbank 
voorlopig haar intrek in een aantal ruimtes van het oude 
politieburo van Breukelen mag nemen.

De inrichting van de winkel wordt gedoneerd door 
Zonwering Breukelen dat ophoudt te bestaan.

De kledingbank heeft tot doel om wekelijks haar deuren 
te openen voor inzameling en uitgifte.

Completer aanbod kleding

Het komend jaar willen we voor iedere klant een 
basispakket ondergoed, sokken, handdoeken en 
keukentextiel bij elkaar sparen.

In contact met onze klanten

Het komend jaar willen we meer in contact staan met onze 
klanten doormiddel van een regelmatige nieuwsbrief en 
enkele extra acties.

Het aantal gezinnen dat we voorzien van kleding willen 
we vergroten door ook U-pas houders weer actief uit te 
nodigen en te ontvangen. Ook andere inwoners zijn 
welkom.



Nieuwe vrijwilligers

Om de kledingbank zoveel mogelijk te openen gaan we op 
zoek naar een aantal nieuwe vrijwilligers.

Op dit moment bestaat de stuurgroep uit 2 mensen, deze 
basis willen we met minimaal 1 vrijwilliger uitbreiden.

Kledingpakketten via Clothing4U

De gezamenlijke kerken hebben 200 vouchers gekocht bij 
Clothing4U. Deze zullen door de kledingbank worden 
gedistribueerd.

Samenwerking

We willen de samenwerking opzoeken in Stichtse Vecht met 
initiatieven die de doelstelling van de kledingbank kunnen 
versterken en verbreden.

In 2022 willen we ons naast de bestaande samenwerkingen 
ook weer meer op de gemeente en de stakeholders binnen 
het sociaal domein richten. 
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CONTACTGEGEVENS

www. Kledingbankstichtsevecht.nl

www.facebook.com/kledingbankstichtsevecht

Kledingbank.stichtsevecht@gmail.com

mailto:Kledingbank.stichtsevecht@gmail.com


December: nieuwe locatie vanaf 2022.
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SC AN DEZ E  C ODE  OM V IA  IDEAL EEN  DONAT IE  TE  DOEN


