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Inleiding 
 
Iedereen gaat graag goed gekleed, maar helaas is dat niet altijd voor iedereen financieel mogelijk. 
Kledingbank Nijmegen e.o. biedt voor deze mensen de uitkomst. Zij kunnen twee keer per jaar, al 
dan niet met het hele gezin, bij ons terecht voor zomer- en winterkleding. Het jaar 2015 stond in het 
teken van het leveren van kleding aan het Rode Kruis voor vluchtelingen van Heumensoord, 
uitwisselingen en schoolbezoeken. Ook hebben wij een aandeel gehad  in de nasleep van de brand 
aan de O.C. Huismanstraat in Nijmegen. het In dit jaarverslag vindt u een korte terugblik.  
 

Algemene informatie 
 

Over de Kledingbank Nijmegen 
 
De Kledingbank Nijmegen e.o. heeft als doel het bestrijden van armoede door te voorzien in de 
basisbehoefte van kleding. Daarnaast draagt de kledingbank bij aan het waardevol gebruik van 
restpartijen.  
 
De Kledingbank is opgericht op 8 oktober 2012. In april 2013 begon de organisatie met de uitgifte van 
kleding. Vanaf dat moment verliep de verdere ontwikkeling stormachtig. De organisatie groeide snel 
en het aantal klanten was uiteindelijk veel groter dan verwacht. 
 
De Kledingbank wordt hoofdzakelijk gerund door enthousiaste  vrijwilligers. Mensen met een 
beperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt vinden hier een zinvolle werkplek of een 
opleidingsplaats.  
 

Bestuurssamenstelling 
 
Het bestuur bestaat in 2015 uit: 

Voorzitter:   Hans Goeman 
Secretaris:   Qader Shafiq 
Penningmeester:  Marja Kom 
Leden:    Bart Claus 
   Paul Oosterhoff 
   Albaer Hillen 
   Peter Reijers 
   Pim Spaan  

 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. 
 

Samenstelling vrijwilligers 
 

Herkomst Aantal 

Eigen netwerk / vrijwilligerscentrale 
(incl. bestuursleden) 

24 

Instellingen (dagbesteding) 4 

Gemeenten (trajecten) 3 

Stagiaire (HAN) 2 

Totaal 33 
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Werkwijze 
 
Wij maken met elke klant een afspraak. Hij of zij kan privé in 
het uitgiftepunt kleding komen uitzoeken. Voor elke klant 
wordt ongeveer 30 tot 45 minuten uitgetrokken. 
 
Het uitgiftepunt heeft de inrichting van een winkel zodat 
zoeken, passen en beslissen eenvoudiger wordt gemaakt. Een 
van onze medewerkers is steeds aanwezig voor advies (en 
controle). Van elke klant worden BSN, postcode en het aantal 
volwassenen en kinderen genoteerd. 
 
Wij leveren ook zeer goede kleding aan mensen die in het kader van een re-integratietraject 
representatieve kleding nodig hebben om te kunnen solliciteren. Bovendien bieden wij complete 
kledingpakketten aan mensen die uit detentie komen of aan asielzoeker die niet beschikken over 
voldoende kleding of middelen om daar snel in te voorzien. 
 

Kledingbank en duurzaamheid 
 
Kleding komt langs twee lijnen binnen: in samenwerking met de Nationale Kledingbank krijgen wij 
nieuwe kleding van bedrijven als Shoeby, Lakeside en Miss Etam. Dit wordt aangevuld met nieuwe 
kleding van lokale kledingzaken en met ondergoed dat wij inkopen op basis van giften van 
serviceclubs. 
 
Een tweede stroom, de grootste, bestaat uit 
gedragen kleding die bij ons wordt gebracht. Door 
dit vaak persoonlijke contact met de gever is de 
kwaliteit van de ingeleverde kleding hoog tot zeer 
hoog. Tocht haalt niet alle kleding de strikte selectie 
die wij toepassen. De kleding die niet in de rekken 
komt gaat naar hulporganisaties als kleding voor 
Roemenie e.d. wat over blijft gaat naar opkopers, 
samen met de kleding die aan het einde van het 
seizoen niet meer geschikt is om nog een jaar te 
bewaren. 
 

Vrijwilligers en stagiaires 
 
Wij werken uitsluitend met vrijwillige medewerkers. Dit kunnen ook personen zijn die dan wel op 
basis van een dagbestedingindicatie dan wel in het kader van een re-integratietraject aan ons 
worden doorverwezen. Met de gemeente Nijmegen zijn afspraken in voorbereiding om een functie 
te vervullen voor personen met zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met RIBW en Dichterbij 
wordt intensief samengewerkt in het kader van dagbesteding. 
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Activiteiten 2015 
 

Kledingverstrekking 
 
In 2015 verstrekten wij in totaal 670 kledingpakketten. Hiervan waren er 230 voor kinderen en de 
overige 440 voor volwassenen. 80% van onze klanten was afkomstig uit de gemeente Nijmegen en de 
overige 20%, op een incidentele uitzondering na, uit de om Nijmegen liggende gemeenten.  
 
We weten niet precies hoeveel kleding is binnengekomen. Ook weten wij niet precies hoeveel 
kleding op voorraad ligt of in het uitgiftepunt beschikbaar is. We weten wel wat er uit gegaan is: 

o 1700 kilo naar textielverwerkingsbedrijven 
o 500 kilo t.b.v. kledingproject Roemenië 
o 3000 kilo (670 x 4,5 kilo) via uitgiftepunt 

 
Dit betekent dat 5200 kilo textiel via de kledingbank een goede en duurzame bestemming gekregen 
heeft. 
 

Hulpverlening door de Kledingbank 
 
In februari 2015 was brand in het Notenhoutcomplex aan de O.C. Huismanstraat in Nijmegen, waarin 
vooral ouderen woonden. Hier verstrekten wij kleding. Naar aanleiding daarvan nam de gemeente 
Nijmegen de Kledingbank op als vermelding in het regionaal rampenplan voor de verstrekking van 
kleding bij rampen en crises.  
 

Steun aan de Kledingbank 
 
Wij ontvingen donaties van Stichting Soos, Stichting Vraag & Donatie, ARN, Theo van Broekhoven 
Fonds, Stichting Fien en Dries,  diverse diakonies, vele Rotaryclubs, Parochie 12 Apostelen,  Boskapel, 
Rode Kruis, Dornick en  vele particulieren. Ook ontvingen wij donaties in natura door o.a. Annette 
Mode.  
Daarnaast zamelen diverse serviceclubs kleding specifiek voor ons in.  
 

Tijdlijn 
 
o We hadden na de eerste hulpverlening een aantal mensen als klant die slachtoffer waren bij 

fatale brand aan de O.C. Huismanstraat. 
o Leerlingen van de het derde leerjaar van het Kandinsky college kwamen in 2015 twee keer langs. 

Een groep leerlingen kwam op 1 mei en in het nieuwe schooljaar kwam op 25 september een 
groep nieuwe leerlingen.  

o We hadden in de periode van 7 februari 2015 tot en met 7 juli 2015 twee keer een uitwisseling 
met stagiaires uit België. 

o We werkten op 9 oktober 2015 mee aan de Nationale  Dak- en Thuislozendag Nederland in het 
Kolpinghuis in Nijmegen. Daar verstrekten we kleding aan de doelgroep die daarvoor was 
uitgenodigd.  

o De Kledingbank kreeg enorme hoeveelheden kleding voor de vluchtelingen van Heumensoord. Er 
is in 2015 in totaal ruim 40.000 kilo verwerkt en kregen alle vluchtelingen op Heumensoord een 
volledig kledingpakket. De pakketten konden zelfs aangevuld worden met nieuw ondergoed. Het 
ondergoed betaalde de kledingbank met de gulle giften van bedrijven en inwoners van Nijmegen 
en omgeving. 
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Verwijzingen 
 
De klanten worden door erkende hulpverleners naar ons verwezen. Deze verklaren gezamenlijk met 
de klant dat hij of zij voldoet aan de inkomenscriteria. Wij voeren zelf geen inkomenstoets uit. Wij 
accepteren verwijzingen van klanten van de Voedselbank naadloos, omdat de toelating tot de 
Voedselbank aan dezelfde criteria voldoet als toelating tot de Kledingbank. 
 
Onze verwijzers zijn de volgende: 
 

Verwijzende instelling Aantal 

Voedselbank Nijmegen 73 

Voedselbanken regio 8 

RIBW 23 

Diverse bewindvoering 20 

NIM 19 

Interlokaal 16 

Gemeente Nijmegen 16 

Dichterbij 15 

Mariam 9 

Driestroom 8 

St. Gast 8 

Iriszorg 5 

Diversen 17 

Tweede bezoek (verwijzer 
niet vastgelegd 

47 

  

Totaal 284 
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Aantal klanten naar maand 
 

Tellingen 2015 volwassenen kinderen Totaal 

Januari 81 41 122 

Februari 63 38 101 

Maart 60 25 85 

April 75 40 115 

Mei 67 24 91 

Juni 58 24 82 

Juli 47 21 68 

Augustus 36 34 70 

September 60 42 102 

Oktober 21 12 33 

November 49 32 81 

December 64 28 92 

Totaal 681 361 1042 
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Aantal klanten naar plaats 
 

Gemeenten  Volwassenen Kinderen Totaal 

Onbekend 14 6 20 

Beuningen 29 27 56 

Cuijk 2 1 3 

Groesbeek, gem. Berg en Dal 4 4 8 

Heumen 11 5 16 

Horst 2   2 

Nijmegen 561 278 839 

Ubbergen, gem Berg en Dal 9 5 14 

Lingewaard 1 1 2 

Millingen, gem. Berg en Dal 10 5 15 

Mook 1     

Vierlingsbeek 1     

Overbetuwe 1 1 2 

Venray 2   2 

West Maas en Waal 3 3 6 

Wijchen 30 25 55 

Totaal 681 361 1042 

 

Aantal klanten per kwartaal 
 

Kwartaalcijfers 2015 

Q1 308 

Q2 288 

Q3 240 

Q4 206 

 

Financieel jaarverslag 
 
In 2015 ontvingen wij van de gemeente Nijmegen een subsidie van 18.750 euro. Dit betreft een 
subsidie die verleend wordt onder het “Aanvalsplan armoede en schulden”. Het doel van de bijdrage 
is een tegemoetkoming voor de huur-en energielasten van de Stichting. Wij ontvingen van de 
gemeente Heumen een subsidie van 3.500 euro (1.750 voor 2014 en 1.750 voor 2015) in het kader 
van armoedebestrijding. Ook ontvingen van de gemeente Wijchen een éénmalige subsidie van 4.500 
euro. Daarnaast kunnen wij rekenen op erg veel steun vanuit de samenleving, zowel van 
particulieren als van bedrijven, serviceclubs en kerkelijke verbanden. 
 
In 2015 ontvingen wij specifiek voor de aanschaf van ondergoed en kleding 7.384 euro, hiervan 
hebben wij aanschaf van ondergoed en de opkoop van restanten kinderkleding kunnen bekostigen 
ad. 6.676 euro. Zo kunnen we een volledig pakket aan onze afnemers bieden. Ten behoeve van het 
ondergoed hebben wij een speciaal ondergoedfonds op onze balans opgenomen. 
In 2015 ontvingen wij specifiek voor de aanschaf van ondergoed en kleding t.b.v. de vluchtelingen in 
Heumensoord 16.442 euro. De giften benutten we uitsluitend voor de aanschaf van ondergoed en de 
opkoop van restanten kinderkleding, en goedkope mannenkleding in kleine maten. Op deze wijze 
hebben wij in 2015 en 2016 volledige kledingpakketten voor de vluchtelingen beschikbaar kunnen 
stellen. Op de balans hebben wij daarvoor een voorziening gevormd, waarin de bijdragen worden 
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verantwoord. De uitgaven met betrekking tot de kledingpakketten boeken we rechtstreeks op deze 
post. Wij hebben in 2015 3.808 euro besteed, en in 2016 wordt het overgrote restant alsnog 
besteed. 
 
Onder de noemer handling verantwoorden wij de vergoeding voor de aanlevering van restanten 
kleding aan de textielhandel. Het betreft hier restanten die overblijven na selectie voor de 
Kledingbank zelf en selectie voor derden. Ook deze handling opbrengsten n.a.v. alle inzamelingen 
voor de vluchtelingen ad 3.219 over 2015 hebben wij in de voorziening voor ondergoed opgenomen. 
 
Ook hebben wij in 2015 een aantal grote giften/bijdragen (totaal 18.000 euro) ontvangen van o.a. 
het COA, Rode Kruis, Stichting Fien en Dries ten behoeve van onze huisvestingskosten. Deze 
bijdragen waren specifiek bestemd voor de huurbijdrage van de extra huisvesting (hal 6) die is 
gehuurd ten behoeve van de inzameling, selectie en uitgave van de kleding voor de vluchtelingen in 
Heumensoord. Deze bijdragen zijn gereserveerd in de balans voor het jaar 2016 waarin nog een 
substantieel bedrag aan huisvesting besteed zal worden ten behoeve van hal 6 en de kleding die later 
in 2016 wordt opgeslagen t.b.v. uitgifte aan vluchtelingen. 
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  Balans per 31-12-‘15           

           post 
  

31-12-2015 
 

  post 
  

31-12-2015 
 1 vooruitbetaalde kosten 

 
  3.700 

 
  10 eigen vermogen 

   2 nog te ontvangen 
 

20.571 
 

  11 Reserve   25.211 
 3 waarborgsommen 

 
  3.750 

 
  12 Voorzieningen   29.834 

 4 totaal uitstaande middelen 
 

 28.021 
 

  13 totaal vermogen 
 

55.045 
   

    
  

     5 saldo kas 
 

     289 
 

  14 restant startsubsidie Nijmegen   3.395 
 6 saldo bank spaarrekening 

 
25.000 

 
  14 nog te betalen 

 
6.388 

 7 saldo bank rekening courant   11.518 
 

  16 totaal kortlopende schulden 
 

 9.783 
 8 totaal liquide middelen 

 
 36.807 

 
  

   
  

 
  

    
  

     
9 totaal activa 

 
  

 
64.828 17 totaal passive 

 
64.828  
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  Jaarrekening                

           Lasten 
 

31-12-2015   
 

Baten   31-12-2015 

20 bankkosten                          162 
 

40   giften t.b.v. kledingfonds                         7.384 

21 reiskosten                          229    41   af: reservering voorziening  Zie lasten       

22 vrijwillgersk                       3.069   42   giften t.b.v. verbouwing                - 

23 huur                     16.250   43   overige giften               3.725 

24 energie                       9.126   44   totaal giften            11.109 

                     
  

  

25 organisatie                       4.048   45   handling en rente              4.911 

26 Kleding/Voorz. kleding                       7.384   46   participatiebanen             15.000 

27 Sub-totaal exploitatie                      40.268   47   Subsidies    

   
 

  48   subsidie Nijmegen             18.750 

28 Hal 6: Vluchtelingen      49 subsidie Wijchen              4.500 

 29 Huisvesting                     6.993   50 subsidie Heumen              3.500 

30 Kleding/ondergoed                     3.808   51 Totaal subsidies            26.750 

31 Voorz. Huisvest. Hal 6 
 

                 11.007   
  

  

 32 Voorz. Kleding Hal 6 
 

                 15.852   52 Hal 6: Vluchtelingen   

 33  Sub-totaal Hal 6 
 

                 37.660   53 Giften t.b.v. kleding Hal 6            16.442 

  
  

   54 Handling kleding Hal 6              3.218 

34 saldo 
 

                 17.502   55 Giften t.bv huisvesting Hal 6            18.000  

  
  

   56 Totaal HAL 6 giften           37.660 
 
 

35 totaal 
 

                 95.430 
 

58  Totaal           95.430 
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  Specificaties       

     

 
beginsaldo kledingfonds 

 
   2.267   

 
Bijdragen Kledingfonds 

 
   7.384   

 
Uitgaven Kledingfonds 

 
- 6.676   

  Saldo Kledingfonds 
 

  2.975   

  
   

  

  verwerking subsidie Nijmegen 
  

  

  Beginsaldo 2015    3.874 
   verbouwingskosten 2015      -  480   

  Eindsaldo 2015    3.394   

  

 
 
Hal 6: Vluchtelingen Ondergoed/kleding  

 
  

 Giften    16.442 
  Handling kleding hal 6    3.218  

 Af: uitgaven ondergoed/kleding  -3.808  

 Eindsaldo 2015 
 

15.852   

 

 
 
Hal 6: Vluchtelingen Huisvesting 

 
   

 Giften    18.000   

 Af: uitgaven ondergoed/kleding  -6.993   

 Eindsaldo 2015 
 

11.007   
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Vastgesteld 29 juni 2016 
Namens het bestuur: 
 

Pim Spaan, voorzitter Peter Reijers, secretaris 

 
 
 
 

 

 


