
JAARVERSLAG 2019 
 

KLEDINGBANK NIJMEGEN E.O. 
 
Inleiding 
 
Ook 2019 was een jaar dat werd gekenmerkt door vooruitgang op een aantal fronten, vooral 
organisatorisch. De Kledingbank heeft nog altijd een onbetwistbaar bestaansrecht. Ondanks 
de economische groei is ons klantenbestand nagenoeg gelijk gebleven.  
 
Dit jaar in kernwoorden: 
 

 Het buitenmagazijn aan de Streekweg is opgeheven. 

 Er was weer veel aandacht voor het professionaliseren van de vrijwilligers. 

 Er is weer budget gevonden voor de aankoop van sokken en ondergoed. 

 Fondsenwerving blijft een punt van aandacht. 

 We groeien uit ons jasje – gezocht wordt naar mogelijkheden van meer meters in het 
bestaande pand. 

 
Klanten 
 
Waar we in 2016 1.831 klanten mochten verwelkomen, waren dat er in 2017 1.817. In 2018 
groeiden we naar 2.279 klanten; in 2019 waren het er 2.301. 
De verdeling van de klanten naar de belangrijkste gemeenten is als volgt:  
 

Nijmegen 1.806 

Wijchen    174 

Beuningen    148 

Berg en Dal    141 

Heumen       32 

 
 
Een blijvend gegeven, al genoteerd in 2017 en in 2018: Hoewel de economische situatie in 
Nederland weer verbeterde, heeft de bevolking aan de onderkant daar nog maar weinig 
profijt van. Armoede blijft hardnekkig en daarom is ondersteuning, zoals onder andere De 
Kledingbank kan geven, van prominent belang voor een groot aantal mensen in onze regio. 
 
Door onze groeiende naamsbekendheid als plek waar men kleding kan doneren, ontvangen 
we beduidend meer kleding dan ooit tevoren. Onderzocht wordt of en hoe we binnen de 
bestaande ruimte meer meters werk- en opslagruimte kunnen realiseren. Hoe meer we onze 
klanten aan kledingkeuze aan kunnen bieden, hoe meer we hen van dienst kunnen zijn en 
daardoor bij kunnen dragen aan hun welzijn en zelfvertrouwen.  
 
 
 



Vrijwilligersorganisatie. 
 
Nog altijd is De Kledingbank buitengewoon blij met de ruim vijftig vrijwilligers, die gemiddeld 
elke week gedurende een tot vier dagdelen hun inzet en betrokkenheid tonen. Hun 
enthousiasme stelt ons in staat onze diensten aan onze doelgroep aan te kunnen bieden.   
Ons past trots als we zien hoe die inzet bijdraagt aan het welbevinden van onze doelgroep. 
 
Naast die trots is er ook permanente zorg – we staan ook voor het welbevinden van de 
vrijwilligers. Door met plezier en succes samen te werken ontstaat voldoening, maar dat 
gaat niet vanzelf. We zijn en blijven op zoek naar nieuwe vrijwilligers, deels voor aanvulling 
waar anderen vertrekken, deels ook om waar mogelijk te onderzoeken of meer 
openingsuren haalbaar zijn. Gekoesterd wordt het adagium dat bij De Kledingbank iedereen 
welkom is en zich dat ook moet voelen. 
 
Het aansturen van vrijwilligers is een kunst op zich. Coördinatoren zijn schaars en van hen 
wordt veel gevergd, als het gaat om uren (liefst minimaal vier dagdelen per week) maar ook 
als het gaat om hun speciale vaardigheden. Extra aandacht wordt gegeven aan de 
permanente (bij)scholing van de coördinatoren, op dat gebied.  
 
De expertises op gebieden als marketing en fondsenwerving blijven moeilijk te vinden. Er is 
veel aanbod, maar wij zoeken noodzakelijkerwijs vrijwilligers, die geen facturen gaan sturen. 
De administratie is intussen veel beter bezet en loopt soepeler dan ooit. 
 
Het in 2018 geopende naaiatelier Toffe Stoffen is een succes gebleken met mooie 
resultaten; tastbare producten laten zien dat ook duurzaamheid (door hergebruik van 
kleding) hoog in ons vaandel staat.  
 
Relatie met de gemeenten 
 
Met de gemeentes Nijmegen, Berg en Dal, Heumen, Wijchen en Beuningen zijn we geregeld 
in dialoog. De thema’s zijn dan onze bijdrage aan hun armoedebestrijding, maar allicht ook 
hun bijdrage aan onze kosten door subsidies.  
 
Nagenoeg alle wethouders van deze gemeenten die armoedebestrijding in hun portefeuille 
hebben, hebben ons dit jaar bezocht. Men was onder de indruk van onze opzet en 
werkwijze. We hopen op en gaan uit van een voortgang van deze prettige relatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Financiën 
 
 
St. Kledingbank Nijmegen e.o. Balans per 31-12-2019        

            
Balans            

 31-12-2019   31-12-2018    31-12-2019   31-12-2018 

ACTIVA      PASSIVA      
Vlottende activa      Eigen vermogen      

      Reserve  

            
397.48    

          
15,859.06  

      Voorziening verbouwing  

      
22,000.00    

                          
-    

vooruitbetaalde kosten                           Voorziening Kledingfonds  

      
31,817.62    

          
24,967.75  

nog te ontvangen    200.00    

          
2,577.81         

waarborgsommen 
                         
3,750.00    

          
3,750.00         

totaal vorderingen 
          
3,950.00    

          
6,327.81         

      totaal vermogen  

      
54,215.10    

          
40,826.81  

Liquide middelen            

Kas      180.00    

                
90.00   Kortlopende schulden      

Spaarrekening 46,000.00    

        
30,000.00         

R/C bank 
                 
4,394.80    

          
5,236.15   nog te betalen  

            
309.70    

                
827.15  

            

totaal liquide middelen  50,574.80    

        
35,326.15   Totaal kortlopende schulden 

            
309.70    

                
827.15  

            

TOTAAL ACTIVA  54,524.80    

        
41,653.96   TOTAAL PASSIVA  

      
54,524.80    

          
41,653.96  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



 
 
 
 
 
 

St. Kledingbank Nijmegen e.o.  Exploitatie 2019 

            

EXPLOITATIE            

 2019   2018    2019   2018 

Lasten      Baten      

Bankkosten 
                
135.22   

              
140.13   

giften t.b.v. 
kledingfonds  

            
2,593.75    

             
1,856.20  

Vrijwillgerskosten 
          
6,915.98    

          
3,655.60   overige giften  

            
5,077.35    

             
6,546.55  

Huur/reinigingsrechten/waterschapslasten 
       
22,149.40    

        
20,249.18   Giften t.b.v. naaiatelier  

            
3,133.50    

                          
-    

Reservering verbouwing 
       
22,000.00    

                       
-           

Energie 
          
4,200.00    

          
4,944.77   totaal giften  

          
10,804.60    

             
8,402.75  

Kleding -Voorziening 
          
4,751.67    

          
5,102.72         

Organisatie en ICT 
          
3,095.95    

          
6,110.27   handling  

            
9,007.79    

             
3,389.91  

Kosten naaiatelier -Voorziening 
                     
302.88    

          
1,280.42         

 

       
63,551.10    

        
41,483.09     

            
9,007.79    

             
3,389.91  

      Subsidies:      

      Subsidie Nijmegen  

          
27,640.00    

          
16,950.00  

      Subsidie Wijchen  

            
3,000.00    

             
3,000.00  

      Subsidie Heumen  

            
1,806.00    

             
1,778.00  

      Subsidie Berg en Dal  

            
2,681.00    

             
2,851.00  

      Subsidie Beuningen  

                         
-      

             
1,500.00  

        

          
35,127.00    

          
26,079.00  

      

Bij: reservering 
voorziening Toffe 
Stoffen  -   

                   
51.23  

        

                         
-      

                   
51.23  

subtotaal uitgaven 
       
63,551.10    

        
41,483.09         

      Rente  

                         
-      

                   
41.27  

saldo tekort (-)/over 
       
8,611.71    

        
3,518.93         

            
 
Totaal  

       
54,939.39    

        
37,964.16   Totaal baten  

          
54,939.39    

          
37,964.16  

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

St. Kledingbank Nijmegen e.o. Balans per 31-12-2019 SPECIFICATIES 

       
       
Vlottende activa      
nog te ontvangen:      
 Gift DAR              200.00     
Subsidies      
Waarborgsommen: o.a. huur           3,750.00     

            3,950.00     

       
Nog te betalen:       
Liberi Vastgoed-water                 87.92     
Driestroom              221.78     
       

               309.70     

     

Specificaties      
KLEDINGFONDS       
Beginsaldo 1-1-2019        24,967.75    
Bij: Bijdragen Kledingfonds           2,593.75    
Af: uitgaven kledingfonds         -4,751.67    
Bij: Handling kledingfonds           9,007.79    

Saldo Kledingfonds 31-12-2019        31,817.62     

       

Specificatie Voorziening verbouwing      
Saldo 1-1-2019                        -       
Af: Saldo exploitatie 2019        22,000.00     
Af: Toename reservering Kledingfonds                        -       
       

Saldo 31-12-2019        22,000.00     

       

Specificatie Reserve      
Saldo 1-1-2019        15,859.06     
Af: Saldo exploitatie 2019         -8,611.71     
Af: Toename reservering Kledingfonds         -6,849.87     
       

Saldo 31-12-2019              397.48     

       



 
 
Bestuur 
 
Het bestuur is na het aftreden van Paul Oosterhoff en Qader Shafiq nu als volgt 
samengesteld: 
 
Voorzitter  vacature 
Secretaris   Peter Reijers 
Penningmeester Marja Kom 
Bestuursleden  Pim Spaan 
   Jan van Vessem 
   Joost Gerritsen 
   Elyane Dickhaut 
   Lilia Volkova 
   Alide van Delft 
    
Het jaarverslag 2019 wordt vastgesteld door de bestuursvergadering per 25 mei 2020 
En ondertekend door de plaatsvervangende voorzitter, secretaris en pennningmeester: 
 
 
J. van Vessem 
 
 
 
P. Reijers 
 
 
M.G. Kom 


