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1. Stichting Kledingbank Amersfoort
De doelstelling van de Stichting is het verzamelen van kleding en schoeisel en dit gratis via de
kledingwinkel aan te bieden aan de allerarmsten.
De kleding wordt veelal gebracht door particulieren, daarna gesorteerd door vrijwilligers en
opgeslagen in het magazijn. Dagelijks wordt de winkel bijgevuld vanuit het magazijn.
De Kledingbank heeft geen winstoogmerk en wordt volledig gerund door vrijwilligers, die
voor hun werk geen beloning ontvangen.
Sinds 2009 heeft de Kledingbank een ANBI status.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Johan van Klinken
– voorzitter
Ton van Dalen
– penningmeester
Hetty Ordelman
– secretaris
Leendert-Jan Ordelman
– bestuurslid
Loes Lamers
– bestuurslid

2. Kledingbank in cijfers
De Kledingbank is in 2006 opgericht en begonnen in het pand op de Keerkring 5. Er zijn geen
centrale punten in Amersfoort waar kleding gebracht kan worden, de particulieren moeten
de kleding(zakken) zelf brengen. Gelukkig is er een continue toename van het aanbod aan
kleding, zodat er geen tekort is.
Hierdoor is de Kledingbank ook goed in staat om het groeiende klantenbestand te kunnen
bedienen. De afgelopen periode is het aantal klanten ieder jaar fors gestegen, met nu in
totaal ca. 7000 bezoekers (4515 volwassenen en 2486 kinderen). De klanten hebben recht op
zomer- en winterkleding, zodat er per klant ca. 30 kledingstukken per jaar verstrekt worden,
in totaal dus ca. 45.000 kledingstukken.
Gemiddeld worden er per adres 4 bezoeken per jaar afgelegd, zodat er per dag ca. 30 klanten
in de winkel komen. De winkel is alleen ’s middags geopend en ’s ochtends wordt de kleding
gesorteerd. In totaal zijn er ongeveer 100 vrijwilligers, die helpen bij de sortering in het
magazijn of de uitgifte in de winkel.
De klanten komen in aanmerking voor de Kledingbank indien ze een verwijzing hebben van
een erkende instantie. 50% van de klanten wordt doorverwezen door de Voedselbank. De
rest wordt grotendeels doorverwezen door relevante instanties: Beweging 3.0, Leger des
Heils, GGZ, Kwintes, Stadsring 51, Sociale Zaken Amersfoort. Incidenteel is er een
doorverwijzing door een arts, maatschappelijk werker of diaconie.
Ieder half jaar moet er opnieuw een verwijsbrief gehaald worden. De Kledingbank toetst niet
de financiële positie van de klanten, maar gaat er vanuit dat de doorverwijzers de noodzaak
vaststellen.
Pagina 2 van 6

JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT

2015

3. Beleid en Organisatie
De Kledingbank Amersfoort wil inwoners van Amersfoort en omstreken die in financiële
moeilijkheden verkeren ondersteuning bieden door belangeloos kleding en schoeisel en
aanverwante goederen te verstrekken. Zij wil deze ondersteuning bieden aan zoveel mogelijk
inwoners die in financiële moeilijkheden verkeren en op of onder de armoedegrens leven.
Dat lukt de Kledingbank Amersfoort steeds beter. De Kledingbank Amersfoort biedt de
ondersteuning op basis van een verwijzing door een hulpverlenende instantie. Door deze
manier van werken duurt de intake korter. Mede door de groei van het aantal cliënten is ook
de naamsbekendheid van de Kledingbank Amersfoort gegroeid. Dat heeft er mede toe
geleid, dat steeds meer mensen kleding en aanverwante goederen komen brengen.
Om haar activiteiten uit te voeren heeft de Kledingbank Amersfoort een voortdurende
inkomensstroom nodig.
In 2014 is er ook een vernieuwde Landelijke Kledingbank opgericht, waar de meeste
plaatselijke banken zich bij aangesloten hebben.
Ook de Kledingbank Amersfoort heeft zich aan gesloten bij die stichting, VKN.
De kerken in Amersfoort zijn in 2015 actief benaderd, wat geresulteerd heeft in een sterke
toename van het aantal jaarlijks collectes, zodat de Kledingbank steeds meer kan beschikken
over een vaste stroom van inkomsten.
4. Financiën
Opbrengsten
De Kledingbank Amersfoort verkrijgt haar inkomen uit eigen opbrengsten, giften,
schenkingen, donaties en sponsoring.
Eigen opbrengsten worden gegenereerd uit de verkoop van de uitgesorteerde,
afgekeurde kleding aan een opkoper. Het totaal van deze eigen opbrengsten bedraagt in
2015 € 9.195 en is daarmee vrijwel gelijk aan de opbrengsten in 2014 van € 9.152.
Sinds oktober 2009 is de Kledingbank Amersfoort erkend als een Algemeen Nut
Beogende Instelling. (ANBI status)
Andere inkomsten komen uit structurele giften, schenkingen, incidentele giften of naar
aanleiding van een giftverzoek. Ook in 2015 heeft de Kledingbank Amersfoort weer op
steun mogen rekenen van een groot aantal particulieren, particuliere instellingen en
organisaties, scholen, kerken en kleine en grotere bedrijven. Naast het ontvangen van
financiële steun van degenen (particulieren/bedrijven in en buiten Amersfoort) die niet
met naam genoemd willen worden, heeft de Kledingbank Amersfoort giften en donaties
ontvangen van:
-Gereformeerde Kerk Eemdijk;
-Gemeente Amersfoort;
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-Diaconie Protestante Gemeente;
-Collectes van een aantal kerken en Diaconieën in Amersfoort en omgeving:
Het totaalbedrag dat de Kledingbank Amersfoort in 2015 aan financiële giften en
donaties heeft ontvangen bedraagt € 6.463. In 2014 bedroeg het totaalbedrag aan giften
en donaties € 8.293.
In 2014 had de Kledingbank Amersfoort een tweetal bijzondere giften ontvangen met als
doel het inkopen van kleding ter aanvulling op het assortiment en het investeren in een
toonbank. Van de € 9.000 gift voor de inkoop van kleding is in 2015 € 6.062 uitgegeven
en de rest is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. De toonbank is in 2015
aangeschaft.
De overgebleven gift voor automatisering van € 2.084 uit 2014 is in 2015 voor € 993
benut en de rest is opgenomen onder de bestemmingsreserve.
Kosten
De huur-en servicekosten van het pand vormen een steeds groter gedeelte van de kosten.
Hoewel er via Stichting Gezamenlijke Sociale banken subsidie wordt verkregen van de
gemeente Amersfoort is er toch een tekort wat gedeeld wordt met de andere Sociale
banken.
In 2015 is hiervoor € 5.000 gereserveerd. Over 2014 was hiervoor € 4.013 gereserveerd,
waarvan uiteindelijk € 3.127 is betaald. Het restant en de € 5.000 reservering staan
opgenomen onder de overige schulden.
De algemene kosten zijn in 2015 gedaald met ca 8%.
Alle vrijwilligers en bestuursleden zetten zich belangeloos in.
Saldo van baten en lasten
In 2014 heeft de overkoepelende stichting een huurcontract gesloten waarbij de kosten
voor de eerste jaren vrijwel volledig worden gedekt door subsidies van de Gemeente.
Voor de mogelijke betaling van servicekosten die niet volledig door de subsidies wordt
gedekt is een reservering aangehouden onder de te betalen kosten.
Voor de bestemmingsreserve voor Automatisering geldt dat deze in principe hiervoor
bedoeld blijft, maar nog wordt bekeken hoe deze aangewend gaat worden.
Het positieve saldo van baten en lasten is in 2015 € 8.943.
Ten opzichte van 2014 is dit weliswaar een stevige daling die vooral te maken heeft met
de kosten van huisvesting en een mindere opbrengst uit giften.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2015

2014

9.195
6.463
274

9.152
8.293
335

15.932

17.780

Lasten
Inkoop kleding
huur en servicekosten
Algemene kosten
totaal lasten

0
5.000
1.989
6.989

0
2.169
2.169

saldo baten en lasten

8.943

15.611

1.325
993
3.127
6.062

21.475
1.916

Baten
Opkoop kleding
Giften
Diverse baten
totaal baten

Bijzondere uitgaven uit bestemmingsreserves
Magazijninrichting en verhuizing
Automatisering
huur en servicekosten
Inkoop kleding
Terugbetaling gift automatisering
Totaal

11.507

6.000
29.391

STICHTING KLEDINGBANK AMERSFOORT
BALANS PER 31-12-2015

31-12-2015 31-12-2014
ACTIVA

Materiële vaste activa

Liquide middelen

TOTAAL

31-12-2015 31-12-2014
PASSIVA

0

0

56.941

54.505

56.941

54.505

Stichtingsvermogen

46.351

37.408

magazijninrichting
Automatisering
Toonbank
Inkoop kleding
Bestemmingsreserves

1.091
675
2.938
4.704

2.084
2.000
9.000
13.084

Te betalen kosten

5.886

4.013

56.941

54.505

TOTAAL
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Tenslotte, wil het bestuur iedereen bedanken die ervoor gezorgd heeft dat 2015 zo’n goed jaar
mocht worden. De vele vrijwilligers, sponsoren, collega-banken, verhuurder, gemeente Amersfoort
etc. Dankzij U allen zijn we in staat geweest om velen, die het moeilijk hebben, ook dit jaar weer te
kunnen helpen met kleding en schoeisel!
Namens het Bestuur van de Stichting Kledingbank Amersfoort,

Amersfoort, 23 mei 2016

Johan van Klinken,
Voorzitter

Hetty Ordelman
Secretaris

Pagina 6 van 6

