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JAARVERSLAG 2022



16 februari de opening van de nieuwe locatie



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 tegen een gering bedrag.

In 2022 heeft de kledingbank haar plek gevonden in het 

oude politieburo van Breukelen. Op 16 februari heeft 

wethouder Van Dijk de officiële opening verricht.

Sindsdien zijn er veel klanten geholpen aan kleding. Een 

speciale groep dit jaar waren de mensen uit Oekraïne die 

een plek hebben gevonden in onze gemeente.

Wij blikken in dit jaarverslag terug op een jaar vol 

activiteiten. 
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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). 

Omdat levensduur verlengen niet budget gebonden is, is 

iedereen welkom om te komen winkelen.

Daarnaast richten we ons op alle inwoners, bedrijven en 

kerken die kleding of geld willen doneren.

Goed om te weten

De kledingbank heeft geen winstoogmerk, de opbrengsten 

van verkoop uit kleding komen ten goede aan onze klanten.
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Een nieuwe locatie en inrichting



ACTIVITEITEN 2022

Inzameling en uitgifte kleding

In februari hebben we de kledingbank geopend op de 
nieuwe locatie in het oude politieburo van Breukelen. De 
winkel inrichting is gedoneerd door d’Hondt zonwering uit 
Breukelen en ook bouwbedrijf Van Engen uit Kockengen heeft 
de inventaris passend gemaakt. 

Er zijn 2 ruimtes; de voormalige herenkleedkamer wordt 
gebruikt als presentatieruimte. De voormalige 
dameskleedkamer is in gebruik als opslag ruimte. Ondanks 
dat we nu een uitgifte mogelijkheid hebben, zijn we op zoek 
naar een grotere ruimte en meer zichtbare plek in Breukelen. 
We denken zo meer mensen te kunnen aankleden.

Openingstijden

Tot de zomer zijn we op donderdag en vrijdag geopend 
geweest tussen 10.00 en 15.00. Vanwege de wijziging in 
aanpak, van 1x per maand uitgifte naar wekelijks open 
hebben we meer vrijwilligers gezocht en gevonden. Waar 
voor de zomer de bezetting in de winkel af en toe leidde tot 
een dichte deur is vanaf september de kledingbank wekelijks 
geopend geweest.

Klanten

Naast deelnemers aan de voedselbank en U-pas houders 
hebben we het afgelopen jaar ook veel Oekraïners kunnen 
voorzien van kleding. Ook heeft vluchtelingenwerk een aantal 
keer beroep gedaan op de collectie.
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November: bezoek door burgemeester en Wethouder



ACTIVITEITEN 2022

Vrijwilligers

Zonder de vrijwilligers kan de kledingbank niet bestaan. Ook 
dit jaar hebben we 24 enthousiaste en betrokken vrijwilligers. 
Zij draaien de kledingbank en sorteren vrijwel wekelijks de 
ingezamelde kleding.

Met de vrijwilligers is er een aantal bijeenkomsten geweest 
om het reilen en zeilen van de kledingbank te bespreken.

Bestuur en stuurgroep

Het bestuur is ongewijzigd; Therese Rietveld (voorzitter), Hans 
de Kruijff (penningmeester) en Remi Bode (secretaris).

De stuurgroep is ook ongewijzigd en bestaat uit Janneke Vonk 
en Therese Rietveld. Zij hebben alle organisatorische zaken 
geregeld. 

Communicatie

De doelgroep wordt op diverse manieren geïnformeerd. Alle 
informatie staat op de website. Er zijn frequent facebook 
berichten voor de 555 volgers en ook op LinkedIn zijn we te 
vinden. Afgelopen jaar is er tweemaal een artikel in de VAR 
geplaatst waardoor veel inwoners inmiddels van ons bestaan
weten. De speciale acties met nieuwe kleding zijn via de 
voedselbank bij de juiste mensen terechtgekomen. 
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Warme plaids voor alle gezinnen van de voedselbank

Kledingpakketten in samenwerking met de kerken en Clothing4U



SAMENWERKINGEN & ACTIES

Clothing4U

Met de stichting clothing4U hebben we een adhoc
samenwerking. Begin van het jaar hebben we in 
samenwerking met de kerken van Stichtse Vecht en 
Clothing4U 180 kledingpakketten mogen uitdelen.

In december hebben de vrijwilligers van de kledingbank 
de 155 kerstpakketten van Clothing4U bezorgd in Stichtse 
Vecht.

Voedselbank Stichtse Vecht

Voor de deelnemers aan de voedselbank zijn er 2 acties 
geweest. 

❖ Net voor de zomer is ondergoed uitgedeeld. 

❖ In december heeft ieder gezin van de voedselbank een 
warme plaid gekregen.

Kledingbank Utrecht

Ook het afgelopen jaar hebben we veel kleding 
doorgestuurd aan de kledingbank in Utrecht.
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Inwoners van Stichtse Vecht

Wekelijks zijn er heel veel mensen in onze gemeente die hun 
nog mooie gedragen kleding komen inleveren. Vaak zo’n 2 
containers per week. Alle kleding wordt gesorteerd. Wat 
niet bruikbaar is gaat naar Dorcas.

Bedrijven van Stichtse Vecht

Een aantal bedrijven doneren hun overtollige voorraad of 
lichtbeschadigde producten. We zijn LifeLine, Albert Heijn 
een damesmodezaak en schoenmakerij Aerts dankbaar voor 
de nieuwe items die we hebben mogen ontvangen.

Kerken

Via de diaconie is er van een aantal kerken een gift 
ontvangen.

Kansis

Kansis heeft ons geholpen door een gedeelte van onze 
kleding gratis op te slaan. Omdat we vorig jaar slechts
beperkt uitgifte hadden was er erg veel kleding in de 
opslag. Inmiddels is alles op de nieuwe locatie.
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DONATEURS



Mooie gedragen kleding voor een lage prijs!
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CONTACTGEGEVENS

www. Kledingbankstichtsevecht.nl

www.facebook.com/kledingbankstichtsevecht

Kledingbank.stichtsevecht@gmail.com

mailto:Kledingbank.stichtsevecht@gmail.com


SC AN DEZ E  C ODE  OM V IA  IDEAL EEN  DONAT IE  TE  DOEN


