
1 

 

JAARVERSLAG 2018 

Kledingbank Nijmegen e.o. 
Inleiding. 

Een jaar, 2018, vol groei. Een groei vooral van het aantal mensen dat gebruik 
moest/wilde/kon maken van onze kledingbank. Na 5 jaar buffelen is ons bestaansrecht 
absoluut niet verminderd, in tegendeel. 

Waar stonden wij dit jaar voor: 

 Zoals al gezegd, de opvang van 25% groei aan klanten; 

 De verdere professionalisering van onze vrijwilligersorganisatie; 

 Het wegvallen van de lompenvergoeding en daardoor de druk op het budget voor 
nieuwe sokken en ondergoed; 

 De financiering van ons werk voor de komende jaren. 

Dit werken we hieronder verder uit. 

Klanten. 

De drukte1 is dit jaar enorm toegenomen. Er werd een stijging bereikt van 25% t.o.v. vorig 
jaar. En ook dit jaar weer de grootste stijgingen in de gemeenten Beuningen en Wijchen. 

 2018 2017 2016 

Totaalcijfer  2279 1817 1831 

Beuningen  123 73 9 

Wijchen  165 114 82 

 

En met deze cijfers in het achterhoofd herhalen we wat we ook vorig jaar al schreven:  
Hoewel de economische situatie in Nederland ook 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. 
 

Vrijwilligersorganisatie. 

                                                 
1
 Zie bijlage 1 met het totaaloverzicht per gemeente over 2018 en voorgaande jaren. 
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Wat is het toch een zegen als je zoveel (ruim 50) gemotiveerde vrijwilligers hebt die 1 tot 4 
dagdelen per week beschikbaar zijn voor sorteren, uitgeven en produceren. Zij zijn de 
ruggengraat voor de diensten die wij aan onze klanten kunnen leveren. 

Wij zijn er trots op dat zoveel mensen belangeloos hun tijd aan mensen in armoede willen 
besteden. En zoals we in eerdere verslagen al opmerkten, de grootste voldoening krijg je als 
je klanten overgelukkig met voor hen nieuwe kleding ziet vertrekken. 

Maar een vrijwilligersorganisatie is ook kwetsbaar. Het verkrijgen van vrijwilligers voor 
verschillende aspecten van onze dienstverlening is niet altijd even gemakkelijk. De invulling 
van de coördinatietaken is niet altijd even gemakkelijk, zeker omdat het gaat om inzet van 2 
tot 4 dagdelen per week. Dan zie je elkaar niet zo vaak, en sta je er regelmatig alleen voor. Er 
wordt hard gewerkt om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen. 

Wij missen voldoende deskundigheid op het terrein van marketing en fondsenwerving, ICT is 
een zorgenkindje, administratie krijgen we niet geheel rond tijdens openingstijden. Hier blijft 
een opgave voor 2019. 

Het naaiatelier Toffe Stoffen is op 9 maart 2018 officieel als nieuwe loot van de Kledingbank 
geopend door wethouder Jan Zoetelief van Nijmegen. Een groeiende groep vrijwilligers is 
actief in het bedenken, ontwerpen en produceren van nieuwe producten (tassen, vlaggetjes, 
schorten e.d.) van het restmateriaal aan stoffen die wij binnen krijgen. Er is een groeiende 
markt voor en levert ons donaties op die wij gebruiken voor de vulling van ons 
'ondergoedfonds'. Dit is duurzaamheid in optima forma! 

Relatie met de gemeenten 

Van Nijmegen, Berg en Dal, Heumen, Wijchen en Beuningen kregen we ook in 2018 subsidie. 
Daar zijn we zeer content mee. Met Nijmegen hebben we dit jaar het gesprek heropend over 
het subsidie. Op grond van de deelname van Nijmeegse inwoners aan de Kledingbank, door 
de jaren heen 80% van de klanten, hebben wij verzocht om een bijstelling van het subsidie. 
De gemeente heeft daarmee ingestemd en voor de jaren 2019 - 2022  ruim € 10.000 p.j. 
extra beschikbaar gesteld. Daarmee zijn we in staat de begroting meer sluitend te krijgen. 

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

Relatie met andere organisaties 

Buiten de hiervoor al genoemde armoede-overleggen , waar wij met vele andere 
organisaties afstemmen en beleid ontwikkelen, springt onze relatie met de Voedselbank 
Nijmegen en in iets mindere mate met Stichting Leergeld Nijmegen, er zeer positief uit. Wij 
bedienen globaal dezelfde doelgroep in Nijmegen, en vinden het van groot belang dat 
mensen die van de diensten van een van onze organisaties in aanmerking komen, ook 
gemakkelijk gebruik maken van de diensten van andere organisaties. Daartoe is o.a. een 
gezamenlijke folder ontwikkeld. Inhoudelijk is deze folder beoordeeld door laaggeletterden, 
omdat wij het van groot belang achten dat iedereen weet kan hebben en dus kan begrijpen 
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wat wij te bieden hebben. Vanuit die gedachte geven wij sinds dit jaar ook bij onze 
kledingpakketten altijd een folder van het ROIC mee over laaggeletterdheid. 

Samen met de Voedselbank zijn we, in overleg met onze gezamenlijke verhuurder, aan het 
onderzoeken of beperking van ons energieverbruik mogelijk is. Hierbij wordt vooral gekeken 
naar zonnepanelen. In 2019 hopen we hiervoor de nodige stappen te kunnen zetten. 

De afspraken die wij met het RIBW vorig jaar hebben kunnen maken, hebben dit jaar goed 
gefunctioneerd. Wij konden, en dat was zo nu en dan ook nodig, bij hen terecht voor overleg 
en steun bij personele knelsituaties. 

Financiën2 

 

We hebben het in 2018 financieel gered en de vooruitzichten voor de komende jaren zijn 
redelijk. Daar zijn 2 redenen voor: 

 Onze reservepositie bleek nog ruim genoeg om het tekort over dit jaar af te dekken; 

 De gemeente Nijmegen, het is hiervoor al gemeld, heeft voor de jaren 2019 - 2022 
het subsidie flink aangepast aan de mate waarin Nijmegenaren gebruik maken van de 
Kledingbank. 

Financieel gered in 2018 wil zeggen dat het uiteindelijke tekort over dit jaar toch nog € 3.500 
bedroeg, waarvoor we onze reservepositie weer moesten aanspreken.  
Gelukkig is onze positie naar het ondergoedfonds (in onze uitgifte hebben wij alleen, om 
hygiënische redenen, nieuw ondergoed en sokken) nog even goed te noemen.  
Maar, dit jaar bracht ook weer een volgende financiële tegenvaller: doordat er zoveel 
(gedragen) kleding in Nederland aangeboden wordt, kregen wij in augustus de melding van 
onze opkoper, dat er voor lompen niet meer betaald zou worden en dat lompen niet meer 
opgehaald zouden worden. En dat bleek overal zo te zijn. En daarmee verdween deels de 
voeding voor ons ondergoedfonds. 
Razendsnel overleg met de DAR leverde een oplossing. Zij waren bereid onze lompen over te 
nemen en plaatsten daarvoor 3 containers bij ons En na overleg met de gemeente Nijmegen 
waren zij ook bereid een prijsje te betalen voor deze lompen. Wij zijn hen erg dankbaar voor 
deze hulp. 
 

Bestuur  

In het bestuur is geen wijziging opgetreden. Wel hebben een aantal bestuursleden 
aangegeven in de loop van 2019 te willen vertrekken door drukte op het werk, of afloop van 
de vastgestelde bestuurstermijnen. 
Het bestuur bestaat ultimo 2018 uit de volgende personen: 
Pim Spaan, voorzitter Qader Shafiq, lid 
Peter Reijers, secretaris Paul Oosterhoff, lid 
Marja Kom, penningmeester Albaer Hillen, lid 

 
  

                                                 
2
 Zie bijlage 2 
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Bijlage 1:  Ontwikkeling klantenbestand  2016 - 2018 

gemeente 
2018 

volwassen 
2018 

kinderen 
2018 

totaal 
2018  

% 
2017 

totaal 
2017 

 % 
2016 
totaal 

2016  
% 

Berg en Dal 65 41 106 4,7% 104 5,7% 162 8,8% 

Bergen         4 0,2%     

Beuningen 67 56 123 5,4% 73 4,0% 37 2,0% 

Boxmeer 4 2 6 0,3% 0 0,0%     

Cuijk 11 8 19 0,8% 11 0,6% 9 0,5% 

Druten 2 0 2 0,1% 1 0,1% 1 0,1% 

Gennep 4 1 5 0,2% 8 0,4% 10 0,5% 

Heumen 15 8 23 1,0% 28 1,5% 16 0,9% 

Horst 0 0 0 0,0% 0 0,0% 2 0,1% 

Lingewaard 2 0 2 0,1% 2 0,1% 2 0,1% 

Onbekend  7 0 7 0,3% 15 0,8%     

Mook 9 0 9 0,4% 11 0,6% 9 0,5% 

Nijmegen 1214 578 1792 78,6% 1442 79,3% 1498 81,8% 

Overbetuwe  10 4 14 0,6% 3 0,2% 1 0,1% 

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

Vierlingsbeek 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

West Maas 
en Waal 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Wijchen 118 47 165 7,2% 113 6,2% 82 4,5% 

Zeeland  6 0 6 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 

 1534 745 2279 100,0% 1817 99,9% 1831 100,0% 
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Bijlage 2:          St. Kledingbank Nijmegen e.o.  
   
Balans per 31-12-2018 
 

Balans 
     

 
31-12-2018 31-12-2017 

 
31-12-2018 31-12-2017 

ACTIVA 
  

PASSIVA 
  Vlottende activa 

  
Eigen vermogen 

  vooruitbetaalde kosten 
 

                 Reserve     15.859,06      18.240,96  

nog te ontvangen 
         

2.577,81  
        

1.222,95  
Voorziening 
Kledingfonds 

       
24.967,75  

       
24.824,36  

waarborgsommen        3.750,00         3.750,00  
   totaal vorderingen        6.327,81         4.972,95  
   

   
totaal vermogen     40.826,81      43.065,32  

Liquide middelen 
     saldo kas             90,00            378,61  Kortlopende schulden 

  saldo bank spaarrekening      30.000,00      35.000,00  
   saldo bank rekening 

courant        5.236,15         4.715,66  nog te betalen           827,15            670,25  

   
Naaiatelier                     -           1.331,65  

totaal liquide middelen 
         

35.326,15  
        

40.094,27  
Totaal kortlopende 
schulden 

             
827,15  

          
2.001,90  

TOTAAL ACTIVA 
         

41.653,96  
        

45.067,22  TOTAAL PASSIVA 
       

41.653,96  
       

45.067,22  
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Exploitatierekening 2018   
 

EXPLOITATIE 
     

 
2018 2017 

 
2018 2017 

Lasten 
  

 Baten 
  

Bankkosten 
             

140,13  
           

150,35   giften t.b.v. kledingfonds 
     

1.856,20    7.100,00  

Vrijwilligerskosten 
           

3.655,60  
          

4.788,71   overige giften 
          

6.546,55            4.709,45  
Huur/reinigingsrechten/watersc
hapslasten 

         
20.249,18  

        
18.141,66   giften t.b.v. naaiatelier 

                       
-                           -    

Energie 
           

4.944,77  
          

5.787,63  
 totaal giften 

          
8.402,75  

    11.809,45  

Kleding -Voorziening 
           

5.102,72  
        

12.781,30  
   

Organisatie en ICT 
           

6.110,27  
          

8.156,81   handling 
          

3.389,91            3.014,70  

Kosten naaiatelier -Voorziening 
           

1.280,42  
        

10.668,35  
 vergoeding   
participatiebanen 

                       
-            -1.333,32  

 

         
41.483,09  

        
60.474,81  

 

          
3.389,91            1.681,38  

 
 

  
 Subsidies: 

  

   
 Subsidie Nijmegen 

       
16.950,00         16.650,00  

   
 Subsidie Wijchen 

          
3.000,00            3.000,00  

   
 Subsidie Heumen 

          
1.778,00            1.750,00  

   
 Subsidie Berg en Dal 

          
2.851,00            3.022,50  

   
 Subsidie Beuningen 

          
1.500,00            1.500,00  

   
  

       
26.079,00         25.922,50  

   

 Bij: reservering voorziening 
startsubsidie 

                       
-              3.394,33  

   

 Bij: reservering voorziening 
Toffe Stoffen 

                
51,23         10.668,35  

    

                
51,23         14.062,68  

subtotaal uitgaven 
         

41.483,09  
        

60.474,81  
   

   
 Rente 

                
41,27               147,95  

saldo tekort (-/-)/over 
          -/-

3.518,93  
  -/- 

6.850,85  
   

      

Totaal lasten 
         

37.964,16  
        

53.623,96   Totaal baten 
       

37.964,16         53.623,96  
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 St. Kledingbank Nijmegen e.o. Balans per 31-12-2018 SPECIFICATIES 

Vlottende activa   

nog te ontvangen:   

Handling         1.077,81  

Subs. Gem. Beuningen 2018         1.500,00  

Waarborgsommen: oa huur         3.750,00  

          6.327,81  

nog te betalen:    

Kerstborrel             405,60  

Reservering Donatie Dar             200,00  

Huisvestingskosten etc.             221,55  

              827,15  

  Specificaties   

KLEDINGFONDS
3
    

Beginsaldo 1-1-2018       24.824,36  

Bij: Bijdragen Kledingfonds         1.856,20  

Af: uitgaven kledingfonds -/- 5.102,72  

Bij: Handling kledingfonds         3.389,91  

Saldo Kledingfonds 31-12-2018       24.967,75  

  Specificatie Reserve   

Saldo 1-1-2018       18.240,96  

Af: Saldo exploitatie 2018  -/- -3.518,93  

Af: Toename reservering Ondergoedfonds  -/-143,39  

Bij: Afname naaiatelier         1.280,42  

Saldo 31-12-2018       15.859,06  

    

Reserve Naaiatelier   

Saldo 1-1-2018         1.331,65  

Af: uitgaven tlv reserve -/-1.280,42  

Af: Vrijval reserve          -/ -51,23  

Eindsaldo naaiatelier 31-12-2018 €0,00 
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 Fonds voor de aanschaf van nieuw ondergoed en nieuwe sokken 


