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JAARVERSLAG 2017  

Kledingbank Nijmegen e.o. 
Inleiding. 

Dit jaar is, kunnen we wel zeggen, een jaar van stabilisatie geweest. Onze kledingbank, nu 
alweer 4 jaar oud, heeft voor de volgende uitdagingen gestaan: 

 Het aantal klanten is globaal gelijk gebleven met 2016. Wel zien we m.n. in Wijchen 
en Beuningen een sterke toename. 

 De ombouw van een pionierende vrijwilligersorganisatie naar een meer stabiele 
organisatie is in gang gezet. De aandacht is dit jaar vooral gegaan naar de 
professionalisering van de coördinatiefunctie.  

 Het terugtrekken van het RIBW als mede funderende organisatie naar ondersteuning 
op afstand. 

 Een meer stabiele financiële en inhoudelijke relatie met de gemeenten in de regio. 

Dit werken we hierna verder uit. 

Klanten. 

Ook dit jaar was het weer druk1. Niet de stijging van afgelopen jaren, wel vrijwel evenveel 
klanten als in 2016. De grootste toename zien we in de gemeenten Beuningen en Wijchen. 
Deze stijging komt vooral doordat we actiever zijn geworden in Wijchen en daarmee vooral 
de band met de Voedselbank Wijchen en Beuningen hebben versterkt. 

 2017 2016 2015 

Totaalcijfer  1817 1831 1326 

Beuningen  73 9 11 

Wijchen  114 82 49 

 

Hoewel de economische situatie in Nederland dit jaar verbeterd is, heeft onze bevolking aan 
de onderkant daar nog (te) weinig profijt van. Armoede is hardnekkig en daarbij is 
ondersteuning, zoals de voedselbanken, de stichtingen Leergeld en onze Kledingbank geven, 
van prominent belang voor een groot aantal mensen in onze regio. 

 

 

                                                 
1
  Zie bijlage 1 met het totaaloverzicht per gemeente over 2017 en voorgaande jaren. 
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Vrijwilligersorganisatie. 

Ook dit jaar zijn we gezegend met veel zeer gemotiveerde vrijwilligers. Elke keer opnieuw 
komen zich mensen aanmelden die bereid zijn een tot meerdere dagdelen te komen 
sorteren of klanten te helpen bij het uitzoeken van kleding. Wij zijn hen daar zeer dankbaar 
voor, want hun bijdrage maakt dat veel van onze klanten stralend vertrekken. 

Onze vernieuwde groep coördinatoren heeft veel werk verricht. Enerzijds in het uitwerken 
van de inhoud van hun takenpakket (wat hoort bij ons, en hoe doen we dat), anderzijds in 
het verder professionaliseren van de opdracht kleding te verstrekken aan mensen in 
armoede. Het blijft hoe dan ook een klus om een pure vrijwilligersorganisatie te runnen. En 
daar wordt met enthousiasme aan gewerkt. 

Het naaiatelier Toffe Stoffen, waarvoor eind 2016 middelen voor beschikbaar zijn gesteld, 
heeft in de loop van het jaar via een kleine verbouwing in ons pand ruimte gekregen en is 
met een paar vrijwilligers gaan draaien. Op 9 maart 2018 heeft de Nijmeegse wethouder Jan 
Zoetelief deze nieuwe loot officieel geopend. 

Relatie met de gemeenten 

Gelukkig kunnen we constateren dat onze relatie met de gemeenten in de regio goed is. Van 
Nijmegen, Berg en Dal, Heumen, Wijchen en Beuningen krijgen we (min of meer structureel) 
subsidie. Dit dekt een groot deel van onze vaste kosten (zie ook het hoofdstuk Financiën). 

In Nijmegen, Berg en Dal en Wijchen participeren we in de gemeentelijke armoede-
overleggen. Deze zijn vooral gericht op het beter op elkaar afstemmen van werkzaamheden. 
En dat is een goede zaak. 

In ons vorige jaarverslag (2016) hebben we aangegeven toe te willen naar een andere 
financieringssystematiek (bijdrage per klant). Dit zou vooral voor Nijmegen forse 
consequenties hebben, omdat zo'n 80% van onze klanten uit die gemeente afkomstig is. Wij 
verwachten dit jaar dat gesprek te gaan afronden. 

Relatie met andere organisaties 

In Nijmegen zijn wij met de Voedselbank en Stichting Leergeld een gezamenlijke presentatie 
aan het ontwikkelen. Uiteindelijk hebben we grotendeels met dezelfde mensen, de mensen 
in armoedeomstandigheden, te maken. Een eerste actie is het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijke folder die in verschillende talen beschikbaar moet komen. 

Veel dank zijn wij verschuldigd aan de diverse serviceclubs, aan kerkelijke en 
onderwijsorganisaties, die er steeds opnieuw weer, ook in 2017, voor zorgen dat zowel 
financieel als materieel wij verdere stappen kunnen zetten. 

Het RIBW heeft aan de wieg gestaan van de Kledingbank. Zowel bestuurlijk als uitvoerend en 
ondersteunend, en als werkplek voor een aantal van hun cliënten, heeft het RIBW 
meegewerkt aan de ontwikkeling van onze kledingbank. Daar zijn we hen dankbaar voor. In 
2017 concludeerden zij dat de speciale relatie een gewone relatie kon worden. Zowel 
bestuurlijk als in de uitvoering heeft het RIBW zich teruggetrokken. Wel zijn er afspraken 
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gemaakt over ondersteuning, vooral gericht op steun bij het omgaan met ingewikkelde 
situaties van vooral, maar niet alleen, cliënten van RIBW die vrijwillig bij ons werken. 

Financiën2 

 

Het was financieel een lastig jaar. Het structureel wegvallen van de begeleidingsgelden van 
het Werkbedrijf gaf een flink gat in de begroting. Zoals we vorig jaar constateerden krijgen 
we hierdoor enerzijds te weinig geld binnen om de exploitatie sluitend te krijgen, anderzijds 
beschikken we nog over redelijk wat middelen om de tekorten voor 2016 en 2017 af te 
dekken. We zullen dan ook hard aan de slag moeten om onze financiering voor de komende 
jaren op niveau te krijgen. Een gesprek met onze belangrijkste financiers (de gemeenten) is 
in voorbereiding. 
Een belangrijke meevaller was dit jaar de toestemming van de gemeente Nijmegen om het 
overschot van de startsubsidie te gebruiken voor het op orde brengen van onze ICT-
behoefte. Onze reeds lang afgeschreven computers zonder enige systeem- en 
programmaondersteuning konden we eindelijk aan de kant doen. Dank Nijmegen! 
 

Bestuur  

We moeten constateren dat het meer op afstand gaan opereren van het bestuur een zaak 
van lange adem is. Hoewel de verantwoordelijkheid voor het dagelijks functioneren bij de 
coördinatoren ligt, leert de praktijk dat de dagelijkse sores vaak nog enig overleg tussen 
coördinatoren en bestuur vragen. In een lerende (vrijwilligers)organisatie moet je daarvoor 
ook de tijd nemen. 
 
Het bestuur bestaat ultimo 2017 uit de volgende personen: 
Pim Spaan, voorzitter 
Peter Reijers, secretaris 
Marja Kom, penningmeester 
Qader Shafiq, lid 
Paul Oosterhoff, lid 
Albaer Hillen, lid 
Erika Claessen, lid tot 1 september 2017. 
  

                                                 
2
 Zie bijlage 2 
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Bijlage 1:  Ontwikkeling klantenbestand  2015 - 2017 

   
2017 

 
2016   2015   

 
volwassenen kinderen totaal % totaal % totaal % 

Berg en Dal 63 41 104 5,7% 162 8,8% 73 5,5% 
Bergen 2 2 4 0,2% 37 2,0% 42 3,2% 
Beuningen 49 24 73 4,0% 9 0,5% 11 0,8% 
Cuijk 6 5 11 0,6% 1 0,1% 1 0,1% 
Druten 1 

 
1 0,1% 0 0,0% 1 0,1% 

Gennep 8 
 

8 0,4% 10 0,5% 0 0,0% 
Heumen 24 4 28 1,5% 16 0,9% 25 1,9% 
Horst 0 

 
0 0,0% 2 0,1% 3 0,2% 

Lingewaard 2 
 

2 0,1% 2 0,1% 2 0,2% 
Mook 8 3 11 0,6% 9 0,5% 0 0,0% 
Nijmegen 945 497 1442 79,3% 1498 81,8% 1080 81,4% 
Overbetuwe  3 

 
3 0,2% 1 0,1% 37 2,8% 

Venray 1 1 2 0,1% 2 0,1% 2 0,2% 
Vierlingsbeek 0 

 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

West Maas en Waal 0 
 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Wijchen 81 32 113 6,2% 82 4,5% 49 3,7% 
onbekend 10 5 15 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Eindtotaal 1203 614 1817 100% 1831 100,0% 1326 100,0% 
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 Bijlage 2:            St. Kledingbank Nijmegen e.o. Balans per 31-12-2017  
 
 

Balans  31-12-2017 31-12-2016  31-12-2017 31-12-2016 

ACTIVA   PASSIVA   

Vlottende activa 1222,95  Eigen vermogen   

Vooruitbetaalde 

kosten  

3750,00 1850,00 Reserve  18.240,96 22.425,21 

Nog te ontvangen 4.972,95 12.704,88 Voorziening 

kledingfonds 

24.824,36 27.490,96 

Waarborgsommen   3750,00 Totaal vermogen 43.065,32 49.916,17 

Totaal vorderingen  18.304,88    

Liquide middelen   Kortlopende 

schulden 

  

Saldo kas 378,61 47,70 Restant 

startsubsidie 

Nijmegen 

 3.394,33 

Saldo bank 

spaarrekening 

35.000,00 40.000,00 Nog te betalen 670,25 2.791,50 

Saldo bank rc 4.715,66 9.749,42 Naaiatelier  1.331,65 12.000,00 

Totaal liquide 

middelen 

40.094,27 49.797,12 Totaal 

kortlopende 

schulden 

2.001,90 18.185,83 

TOTAAL ACTIVA 45.067,22 68.102,00 TOTAAL 

PASSIVA 

45.067,22 68.102,00 
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 St. Kledingbank Nijmegen e.o. Balans per 31-12-2017 SPECIFICATIES 
Vlottende activa 
nog te ontvangen: 
Handling          1,222.95  
Waarborgsommen: oa huur          3,750.00  
                                                                                           4,972.95  
nog te betalen:  
Afrekening Voedselbank energie Q4           pm 
Gem. Nijmegen reinigingsrechten           670.25  
                                                                                            670.25  
 

 
Specificaties 
KLEDINGFONDS  

Beginsaldo 1-1-2017                       27,490.96   
Bij: Bijdragen Kledingfonds                         7,100.00   
Af: uitgaven kledingfonds                      -12,781.30   
Bij: Handling kledingfonds                         3,014.70   
Saldo Kledingfonds 31-12-2017 24,824.36  
 
Specificatie Reserve 
Saldo 1-1-2017 22,425.21  
Af: Saldo exploitatie 2017 -6,850.85  
Bij: Afname reservering Ondergoedfonds  2,666.60  
Saldo 31-12-2017 18,240.96  

 
Subsidie Nijmegen 
restant 2013 26,714.00  
uitgaven 2014 -19,758.00  
af: saldo startkosten -6,824.19  
af: kleding  3,742.52  
BB 1-1-2015  3,874.33  
Verbouwing 2015     -480.00  
Subsidie Nijmegen 31-12-2015 3,394.33  
Af: vrijval cf email Gemeente -3,394.33  
Saldo 31-12-2017           0,00 
 
Reserve Naaiatelier 
Saldo 1-1-2017 12,000.00  
Af: uitgaven tlv reserve   --10,668.35 

 
Eindsaldo naaiatelier 31-12-2017   1,331.65  

 
 
Schenking voor € 7.000 kleding ontvangen 
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Stichting Kledingbank Nijmegen e.o. Exploitatie 2017 

Lasten  2017 2016 Baten 2017 2016 

Bankkosten 150,35 145,35 Giften 
kledingfonds 

7.100,00 1.500,00 

Vrijwilligerskosten 4.788,71 3.371,35 Overige giften 4.709,45 4.657,47 

Huur 18.141,66 18.000,00 Giften 
naaiatelier 

 6.000,00 

Energie/reinigingsrechten 5.787,63 7.031,53 Totaal giften 11.809,45 12.157,47 

Kledingvoorziening 12.781,30 9.638,37 Handling 3.014,70 2.865,45 

Organisatie en ICT 8.156,81 4.785,34 Vergoeding 
participatie-
banen 

-/- 1.333,32 13.666,53 

Kosten naaiatelier 
/voorziening 

10.668,35 12.000,00  1.681,38 16.531,98 

 60.474,81 54.971,94 Subsidies    

   Nijmegen 16.650,00 16.650,00 

   Wijchen 3.000,00 - 

   Heumen  1.750,00 1.750,00 

   Af: teveel 
opgenomen in 
2015 

Pm -/- 1.750,00 

   Berg en Dal 3.022,50 - 

   Beuningen 1.500,00 1.500,00 

    25.922,50 18.150,00 

Hal 6   Reservering 
voorziening 
startsubsidie 

3.394,33 - 

Huisvesting e.d. 

t.l.v. voorziening 

pm 8.330,57 Reservering 
voorziening 
Toffe Stoffen 

10.668,35 - 

Kleding/ondergoed 

t.l.v. voorziening 

pm 8.754,39  14.062,68 - 

  Hal 6:   

  17.084,96 Giften kleding pm 14.385,31 

  Handling  pm 1.179,15 

Subtotaal uitgaven 60.474,81 72.056,90 Giften 
huisvesting 

pm 4.450,00 

     20.014,46 

Saldo tekort -/- 6.850, 85 -/- 5.129,14 Rente 147.95 73,85 

Totaal  53.623,96 66.927,76 Totaal baten 53.623,96 66.927,76 

 


