Beleidsplan Stichting Kledingbank Hoogeveen 2021
1. Doelstelling
Stichting Kledingbank Hoogeveen verstrekt kleding, schoenen en dergelijke, aan mensen met een
langdurend laag besteedbaar inkomen. O.a. mensen met een uitkering(Bijstand, Wajong, WW, WAO) en
mensen die in de schuldsanering zitten of in en traject zitten bij het GKB.
Toelichting
Er wonen in Hoogeveen relatief veel mensen die van een minimum inkomen al hun uitgaven doen. Dit
minimum inkomen ontstaat deels door een klein salaris of uitkering, soms door schulden. Soms komen deze
mensen bijna niet rond van hun inkomen. Wij willen hen ondersteunen door hen goede kleding aan te
bieden.
Duurzaamheid: Het hergebruiken van tweedehandskleding, schoenen en speelgoed op lokaal niveau,
draagt bij tot de duurzaamheid.
De Stichting probeert een draagvlak te creëren van maatschappelijke verantwoording en bewustwording
voor elkaar en voor het milieu.
Door middel van het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bij het sorteren en uitdelen
van de kleding, probeert de Stichting participatie in de maatschappij te bevorderen.
2. Werkzaamheden:
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. Inzamelen van kleding, schoenen en linnengoed
b. M.b.v. vrijwilligers en een locatie, spullen sorteren, controleren en verstrekken aan de doelgroep.
c. D.m.v. Doorverwijzing of zelf aanmelden of via website in contact komen met doelgroep
d. Fondsenwerving

3. Toekomstvisie:
Via een vaste locatie, die een aantal keren per week open is, zo’n 100 mensen gaan voorzien van
basisbehoeften zoals kleding. De locatie waar die we nu huren is een tijdelijke locatie, waar we
die we mogen gebruiken zolang de eigenaar nog concrete ander plannen heeft.
Het schaamtegevoel verlagen, zodat de gezinnen die nu onzichtbaar zijn, ook geholpen worden.
De doelgroep zal in de komende jaren groter worden, vanwege verregaande bezuinigingen en de
neerwaartse economie.
De vrijwilligers stimuleren zinvolle participatie in de maatschappij te krijgen, waardoor gevoel van
eigenwaarde verhoogt wordt. Ook de integratie van mensen met een verstandelijke- of psychiatrische
beperking wordt hierdoor gestimuleerd.

4. Realisatie:
Vrijwilligers zijn er voldoende. Hiertoe wordt o.a. een samenwerking aangegaan met Zorgboerderij De
Boterhoek uit Nieuweroord. Voor verzekering van de vrijwilligers wordt gezorgd door gemeente
Hoogeveen
De website heeft een vaste beheerder.

E

Onze inkomsten worden gegenereerd door een systeem van abonnement tegen een gering bedrag en één
Euro per bezoek
Vo Voor verdere financiering van de exploitatie zijn we afhankelijk van verkoop van afgekeurde kleding
of kleding die niet gewild is. We zijn nog op zoek naar andere financieringsbronnen.

5. Fondsenwerving:
•
•
•
•

Huisbank
Subsidie grote of lokale fondsen
donaties
legaten, erfenissen, schenkingen
6. Beheer en besteding fondsen:

•
•
•

Gelden worden uitsluitend gestort op spaarrekeningen van in Nederland gevestigde banken.
Aanwending geldmiddelen conform begroting of middels een algemeen bestuursbesluit.
Voor de inrichting, onkosten vrijwilligers en verzekering zullen alleen gelden noodzakelijk zijn.
7. Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
Jeannet Scholten, voorzitter ad interim

•

•

Johan Veenstra, secretaris
Marianne van Leeuwen, penningmeester
Hennie Dijkslag, algemeen lid
Willie Timmer, algemeen lid.

