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Stichting Kledingbank Nijmegen e.o.   

zoekt  
bestuursvoorzitter 

per direct, voor ongeveer 4 uur per week 
 
 
Wat doet en wil Kledingbank Nijmegen? 
De Kledingbank Nijmegen e.o. (Nijmegen, Berg en Dal, Heumen, Wijchen, Beuningen) biedt mensen 
die rond of onder het bestaansminimum leven een kans om ook goed gekleed te gaan. Hiervoor 
ontvangt de Kledingbank donaties van bedrijven en particulieren, bijvoorbeeld restpartijen 
onverkochte nieuwe kleding en gebruikte kleding waar mensen afstand van doen. Financiële 
donaties worden ondergebracht in het ‘ondergoedfonds’ waardoor we al onze klanten nieuw 
ondergoed kunnen geven. Voor de vaste lasten ontvangt de Kledingbank subsidies van de 
deelnemende gemeenten. 
Een groep van ongeveer 70 vrijwillige medewerkers sorteert de aangeboden kleding op soort, maat 
en kwaliteit. Deze vrijwilligers zorgen er ook voor dat de kleding schoon en verzorgd in het 
uitgiftepunt komt te hangen en onze klanten met stevig gevulde tassen, een goed gevoel en 
eigenwaarde bij ons vertrekken.  
 
Kledingbank Nijmegen heeft ook een eigen atelier, ‘Toffe Stoffen’. In dit atelier bedenken en maken 
vrijwilligers mooie, bijzondere en ludieke artikelen van gedoneerde kleding. Toffe Stoffen staat 
geregeld op markten. Als positief boegbeeld en met creatieve gadgets komen zij gemakkelijk in 
contact met kapitaal krachtigere doelgroepen. Zo draagt de Kledingbank niet alleen bij aan 
armoedebestrijding, maar werken we ook zichtbaar aan duurzaamheid en innovatie. 
 
Per jaar ontvangt de Kledingbank ongeveer 2500 klanten; gezinnen, alleenstaande ouders, 
alleenstaanden, kinderen en vluchtelingen. Dit aantal stijgt nog gestaag. De Kledingbank is een 
groeiende organisatie en streeft ernaar om alle werkdagen geopend te zijn. 
 
Naast armoedebestrijding wil de stichting zich ook richten op duurzaamheid en participatie. Zij 
combineert deze drie elementen in de doelstelling die volgens de statuten luidt: 

 het bestrijden van armoede door het voorzien in de basisbehoefte kleding; 

 het bestrijden van armoede door te investeren in de doelgroep; 

 er voor zijn dat restpartijen kleding en schoeisel (her)gebruikt worden; 

 het bieden van mogelijkheden voor dagbesteding, vrijwilligerswerk, reactivering, 
opleidingsplaatsen en werkervaring. 

 
Wat vragen wij van onze nieuwe voorzitter? 
Onze ideale voorzitter heeft 

 oog voor het werk van de Kledingbank in de maatschappelijke context en anticipeert op 
mogelijke veranderingen die voortkomen uit maatschappelijke ontwikkelingen; 



 een netwerk binnen en kennis van armoedebestrijding; 

 affiniteit met armoedebestrijding en de doelgroepen van de Kledingbank; 

 ervaring met groepen en groepsdynamiek in een sociaal maatschappelijke organisatie is een 
pre; 

 ervaring met en bereidheid om te werken met vrijwilligers. 
 

Wat doet een voorzitter bij ons? 

 Voorbereiden en leiden van de (6-wekelijkse) bestuursvergadering; 

 Ontwikkelen het beleid en de visie van de Kledingbank Nijmegen e.o. met bestuursleden en 
coördinatoren; 

 Bewaken van planning, voortgang en continuïteit coördinatieteam; 

 Aanbrengen van structuur, opstellen van jaarplan en jaarverslag en het bewaken processen; 

 Contacten onderhouden met de dragende gemeenten en andere vrijwilligersorganisaties in 
het armoedeveld. 

 
Wat bieden wij?  

 Een dynamische veelzijdige werkomgeving met vrijwilligers, die zich van maandag tot en met 
donderdag van 9 tot 16 uur inzetten voor mensen die kleding nodig hebben.  

 Een bestuursteam van 7 actieve bestuursleden uit verschillende sectoren, die elkaar aanvullen en 
een team van coördinatoren (ook vrijwilligers)  dat de dagelijkse gang van zaken aanstuurt. 

 De huidige voorzitter blijft algemeen bestuurslid zodat er een warme overdracht van taken en 
verantwoordelijkheden is. 

 De Kledingbank beschikt over een uitgebreid en divers netwerk van aanverwante 
vrijwilligersorganisaties, sociaal-maatschappelijke organisaties en overheden. 

 Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden 
 
Interesse of meer informatie? 
Wilt u meer weten over de Kledingbank en deze functie kijkt u dan op www.kledingbanknijmegen.nl 
of neem contact op met onze bestuurssecretaris, 
Peters Reijers |E   info@peterreijerscommunicatie.nl | M  06-2290.6432 
 
U kunt ons ook vinden op Facebook en LinkedIn   
Wij zijn er voor onze klanten en voor elkaar. Samen staan we sterk! 
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