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Financiele toelichting over 2022 

 

Opbrengsten  

In februari 2022 is de Kledingbank in het oude politiebureau in Breukelen getrokken. 

Daar hebben we 2 ruimtes gekregen die eerder als wasgelegenheid werden gebruikt. 

Geen ideale situatie, maar wel dat er nu wekelijks verkoopmomenten kunnen zijn. 

Dat is goed terug te zien in de opbrengst in dit jaar. Deze bedroeg €5.620,--. In het 

afgelopen jaar zijn verschillende acties geweest om enkele kledingstukken gratis mee 

te kunnen nemen, w.o. voor Oekrainiers toen er nog geen financiele regeling voor 

hen was. Desondanks zien we een goede ontwikkeling in de financien.  

We hebben ook donaties gekregen. Vanuit de kerken is er €500,-- geschonken en ook 

ontvingen we €75 van particulieren.  

 

Uitgaven 

Door de inrichting van de nieuwe ruimte alsmede lopende kosten, de attenties voor 

de vrijwilligers e.d. zijn de kosten behoorlijk opgelopen (€1.200,25).  

De verkoop en opslag ruimte zijn kostenefficient ingericht. De inrichting is 

geschonken door De Hondt Zonnewering. Er is daarnaast een aantal reclame 

materialen (€364,83) en wat klein materiaal voor schoonmaak en het runnen van de 

winkel aangeschaft. 

De vrijwilligers zijn 3x bij elkaar gekomen, de kosten hiervoor waren nihil want 

ruimtes zijn beschikbaar gesteld door de kerken. Met Pasen en Kerst zijn kleine 

attenties uitgedeeld en begin juli is er een gesponsorde zomerborrel geweest. In 

totaal zijn we einde jaar geëindigd op 24 vrijwiligers. 

De financiële resultaten geven de mogelijkheid om enkele keren per jaar voor de 

doelgroep een actie te doen. Dit jaar hebben we 2 acties gedaan met nieuw textiel. Er 

is nieuw ondergoed uitgedeeld aan deelnemers voedselbank (€504,71) en ook 

hebben alle deelnemers een plaids (€1.338,40) gekregen om de kosten van het 

stoken te helpen drukken. 

Begin 2022 was er geen idee wat de gemeente voor huur zou rekenen voor het 
gebruik van de ruimte. Verrast waren we toen er een nota kwam van €500,-- voor de 
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1e helft van 2022. De nota voor de 2e helft is nog niet binnen en daarom als schuld 
opgenomen.  
 
Op 31 december is de kas opgemaakt.  
 
Het vermogen is gegroeid naar €7.632,43. Aangezien het onduidelijk is hoe lang we in 
het pand van de gemeente kunnen blijven zitten, alsmede dat er behoefte is aan een 
grotere en vriendelijker ruimte, houden we het vermogen in stand. Mogelijk dat in de 
toekomst de kosten voor huur fors hoger zullen worden.  


