Jaarverslag Stichting Kledingbank Drenthe 2020
Algemeen
Stichting Kledingbank Hoogeveen is statutair bij akte opgericht op 21 september 2011. Om
verwarring te voorkomen bij onze klantenkring dat uit het gehele zuid- west en zuid Drenthe
komt hebben wij de naam statutair per 22 januari 2014 omgezet naar Stichting Kledingbank
Drenthe. Stichting Kledingbank Drenthe is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer: 53607449. De Stichting Kledingbank Drenthe is een ANBI ( Algemeen Nut Beoogde
Instelling) en staat onder nummer 850946049 ingeschreven bij de Belastingdienst.
Het doel van Stichting Kledingbank Drenthe is het verstrekken van kleding, schoenen en
speelgoed aan mensen met een langdurend laag besteedbaar inkomen.
Stichting Kledingbank is gehuisvest in het pand Fabrieksweg 2A, 7902 NM in Hoogeveen.
Hier worden door ons alle activiteiten uitgevoerd. Dit pand is eigendom van een
projectontwikkelaar en wij kunnen het pand voor een heel geschikt maandbedrag gebruiken
totdat de woningmarkt zover opleeft dat deze projectontwikkelaar het pand zelf in
ontwikkeling/exploitatie wil nemen.
De Doelgroep
De stichting had bij haar oprichting in 2011 gemikt op het bedienen van ongeveer 150
gezinnen uit de Gemeente Hoogeveen. In 2019 waren er 66 pasjes verstrekt, dus totaal ca
264 personen. Onze “klanten” komen niet alleen uit Hoogeveen maar uit heel Zuid- West en
Zuid-Drenthe.
Klanten die meer dan een jaar geen gebruik meer hebben gemaakt van de kledingbank
worden automatisch uitgeschreven. Wanneer opnieuw een beroep wordt gedaan op de
kledingbank dan worden ze opnieuw ingeschreven mits ze voldoen aan de voorwaarden.
Er wordt gewerkt met inschrijvingen die onderstreept worden door organisaties die een
goede relatie hebben met de gezinnen zoals: de kerken, gemeenschappelijke kredietbank,
organisaties die zich bemoeien met schuldhulpverlening, bureau jeugdzorg, sociale zaken van
de gemeentes, het bestuur van de voedselbank, gezinscoaches.
De kleding werd voorheen verstrekt zonder daar een vergoeding voor te vragen. Helaas
waren we gedwongen om een systeem van abonnement op te zetten, om zodoende de huur
te kunnen betalen. De hoeveelheid verstrekte kleding is echter wel aan een maximum
verbonden. Wij schatten in dat circa 20.000 kilo kleding/schoeisel zijn weg heeft gevonden
naar onze “klanten”. De stichting Kledingbank Drenthe heeft het principe: gratis kleding erin
en bijna gratis kleding eruit.
De medewerkers:
In 2020 zijn we beperkt geopend geweest ivm de Corona maatregelen. Hierdoor zijn ook een
aantal vrijwilligers afgehaakt. Met een team van ongeveer 20 vrijwilligers wordt in
verschillende disciplines de werkzaamheden binnen onze organisatie verricht. Kleding komt
binnen via de winkel (persoonlijke bezorging) en via de kledingcontainer die voor ons
gebouw en bij de voormalige Kerkboerderij in De Weide staat. Deze containers worde een
paar keer per week geleegd. Ook ontvangen wij soms kleding van bestaande winkels die
nieuwe kleding hebben die niet meer verkocht kan worden. De ingekomen goederen worden
in eerste instantie door de medewerkers grof gesorteerd, waarbij versleten of vervuilde

kleding direct eruit gaat. Deze wordt via de handel verkocht waarbij een deel van onze kosten
worden gedekt. Vervolgens wordt het in de fijn sorteer gefilterd op kinderkleding, broeken,
kleding voor volwassenen, schoenen e.d. Goederen worden opgeslagen in het magazijn en
wekelijks wordt de winkel van hieruit aangevuld. Tijdens de openingstijden van de winkel
wordt door medewerkers de afgifte van kleding genoteerd op aparte formulieren, zodat er
niet meer dan de toegestane kleding per persoon wordt meegegeven. Kleding die niet
afgenomen wordt in de winkel wordt aan het eind van het seizoen verkocht aan
kledingopkopers. Ook wordt er met regelmaat kleding gedoneerd aan Stichting Rusland
Kinderhulp, onderwijs voor Gambia en Woonwagenzending. Handdoeken en beddengoed
van een lage kwaliteit wordt gebruikte als poetsdoeken of gedoneerd aan de
Dierenambulance, die deze gebruiken bij het ophalen van gewonde dieren. Bij de ombouw
van de winter naar zomer en zomer naar winterkleding kregen onze medewerkers in het
verleden assistentie van een schoolklas van het Roelof van Echten College en De Dikkenberg
uit Hoogeveen. In het jaar 2020 hebben we vanwege de maatregelen dit zelf gedaan.
De vrijwilligers komen circa 2 keer per jaar bijeen voor een vrijwilligersvergadering waarbij
de activiteiten en actuele zaken de revue passeren. De medewerkers hebben aan het eind
van het jaar een kerstattentie ontvangen. Geen enkele medewerker/vrijwilliger van Stichting
Kledingbank Drenthe ontvangt een vergoeding voor arbeid en kosten.
Financiën:
Omdat wij voor kleding alleen een abonnementsbedrag van 5 euro per jaar vragen en 1 euro
per bezoek, moeten wij ook op andere manieren gelden verwerven. Wij vragen dan bij
diverse organisaties en fondsen om ons geldelijk te steunen om toch de exploitatiekosten te
kunnen betalen. Wij ontvangen geen subsidie meer van de Gemeente Hoogeveen, maar
doen aanvragen bij het Oranjefonds en ontvangen bijdragen van kerken (een collectegang)
en bijdragen van particulieren. Allen hartelijk dank hiervoor, het geeft ons moed om door te
gaan en dat wij op de goede weg zijn.
Het bestuur:
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 2 algemene
leden. Er wordt in een frequentie van circa 5 keer per jaar vergaderd. Veel lopende zaken,
die dagelijks spelen, wordt veel via de mail de bestuursleden op de hoogte gehouden van de
actuele zaken. De in de oprichtingsakte genoemde zittingstermijnen voor bestuursleden
wordt nageleefd. In het najaar is een bestuurslid tussentijds vertrokken en niet vervangen.
Wat is er zoal gerealiseerd in 2020 met circa 30 vrijwilligers:
Aanvragen doen bij fondsen voor ondersteuning vrijwilligers zoals cursus.
Opmaken en tekenen van vrijwilligerscontracten.
Bijhouden en registreren van afname kleding/schoeisel van circa 300 “klanten”
Opschoning van “klanten” die meer dan een jaar niet geweest zijn
Actief bijhouden van verjaardagen, ziekte e.d. (lief en leedpot)
Kerstattenties en eindejaarbijeenkomst voor de vrijwilligers
Inname en sorteren van circa 60.000 kilo kleding en schoenen
Het houden van 6 bestuursvergaderingen
Het houden van 2 vrijwilligersvergaderingen
Inkoop nieuwe kleding voor maten die niet meer voorradig waren

Ophalen overgebleven kleding van kledingbeursen.
Het ombouwen van de winkel van winter naar zomerkleding en van zomer naar
winterkleding
Tenslotte:
Zoals uit bovenstaande blijkt zijn wij een actieve stichting waarbij onze vrijwilligers zich met
veel energie inzetten voor onze “klanten” die aan de doelstelling van Kledingbank Drenthe
voldoen.
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun enorme inzet in 2020.
Hoogeveen, 16 oktober 2021

