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Inleiding 
 
Het jaar 2020 wordt gekenmerkt door de Coronacrisis. Ook de Kledingbank kreeg hier mee te 
maken. Zowel tijdens eerste als de tweede lockdown is de Kledingbank voor medewerkers en 
klanten gesloten geweest. Voor iedereen is dit een groot gemis. Uit de cijfers blijkt namelijk 
dat de Kledingbank nog altijd een duidelijk bestaansrecht heeft. De Coronacrisis treft ook onze 
klanten en we voorzien dan ook groei van het klantenbestand. In het jaar 2020 hebben er 
binnen de organisatie en het bestuur van de Kledingbank behoorlijk wat veranderingen 
plaatsgevonden.  
 
Dit jaar in kernwoorden: 
 

• Sluiting Kledingbank vanwege Corona. 

• Nieuwe coördinatoren. 

• Financiële donaties voor onder andere de aankoop van sokken en ondergoed. 

• Enorme hoeveelheid gedoneerde kleding. 

• Veel nieuwe vrijwilligers. 

• Wijzigingen in het bestuur. 
 
Klanten 
 
Waar we in 2017 1.817 klanten mochten verwelkomen, waren dat er in 2018 2.279. In 2019 
groeiden we naar 2.301 klanten; in 2020 waren het er 1.702. De verdeling van de klanten naar 
de belangrijkste gemeenten is als volgt:  
 

Nijmegen 1.249 

Wijchen 156 

Beuningen 101 

Berg en Dal 105 

Heumen  27 

 
De Coronacrisis heeft natuurlijk een behoorlijke impact op de economische situatie in 
Nederland. De bevolking aan de onderkant merkt hier ook ontzettend veel van. Armoede is 
en blijft hardnekkig en daarom is ondersteuning, zoals van onder andere de Kledingbank, van 
prominent belang voor een groot aantal mensen in onze regio. 
 
De Kledingbank is in verband met corona ruim een derde van het jaar gesloten geweest. 
Extrapolerend zouden wij dit jaar op ongeveer 2.500 klanten uitgekomen zijn. Kijkend naar de 
cijfers van de afgelopen jaren kan er geconcludeerd worden dat we daarmee op de grens van 
onze mogelijkheden zitten. Onderzocht wordt op welke wijze er extra ruimte voor uitgifte 
gerealiseerd kan worden.  
 
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.  
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Vrijwilligersorganisatie 
 
Nog altijd is de Kledingbank buitengewoon blij met de ruim zestig 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. Het afgelopen jaar is er afscheid genomen 
van vier coördinatoren. Dit is opgevangen met een nieuwe coördinator die ondersteunt wordt 
door adviseurs en het bestuur. Coördinatoren zijn echter 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.  
 
Op het gebied van marketing en fondsenwerving is er meer expertise binnen de Kledingbank 
gekomen. Dit heeft geleid tot heldere communicatie op social media en mooie en welkome 
donaties vanuit verschillende stichtingen en organisaties. De Kledingbank is inmiddels te 
vinden via Facebook en heeft ook eigen Instagram account. De administratie is intussen goed 
bezet en hier loopt het soepel. Dit blijkt ook uit de teruggedrongen wachtlijst in het laatste 
kwartaal van het jaar. 
 
Corona heeft wel een behoorlijk impact gehad op Toffe Stoffen. Desondanks haalde het mooie 
resultaten met tastbare producten. Het blijft tonen dat duurzaamheid, door het 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.  
 
Een aantal van de 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: 
 
Op het gebied van de financiën zijn er een aantal posten die extra uitleg behoeven. Ten eerste 
de groei van het spaarsaldo. Deze groei is veroorzaakt door een donatie van €10.000 van de 
Cellenbroeders. Deze donatie vond eind december 2020 plaats en heeft al een bestemming. 
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De post huur in de exploitatie is lager dan in 2019. Dit is veroorzaakt doordat er vanaf heden 
alleen de huur, waterschaps- en reinigingslasten op deze post geboekt worden. Onderhoud 
en reparaties aan het pand die door de verhuurder worden doorberekend aan de Kledingbank 
zijn terug te vinden op de post ‘Organisatie en ICT’. Vanwege Corona heeft Toffe Stoffen 
beduidend lagere baten. Door het gebrek aan markten en braderieën hebben zij zich in 2020 
nauwelijks kunnen laten zien waardoor de baten logischerwijs terug zijn gelopen. 
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Financiën 
 
 
St. Kledingbank Nijmegen e.o. Balans per 31-12-2020        

            
Balans            

 31-12-2020   31-12-2019    31-12-2020   31-12-2019 

ACTIVA      PASSIVA      

Vlottende activa      Eigen vermogen      

      Reserve  

            
4.274,46     397,48  

      Voorziening Kledingfonds  

       
35.473,52    

            
31.817,62                 

vooruitbetaalde kosten                           

Voorziening versterking 
coördinatorschap  

      
10.000,00              -  

nog te ontvangen    -    200,00   

 
Huisvestingkosten: 
reservering verbouwing  22.105,00    

waarborgsommen 
                         
3.750,00    

          
3.750,00         

totaal vorderingen 
          
3.750,00    

          
3.950,00         

      totaal vermogen  

      
71.852,98    

          
32.215,10  

Liquide middelen            

Kas  650,00    180,00  Kortlopende schulden      

Spaarrekening 62.250,00    

        
46.000,00         

R/C bank 
                 
5.202,98    

          
4.934,80   nog te betalen              -    

                
22.309,70  

            

totaal liquide middelen  68.102,98    50.574,80   Totaal kortlopende schulden             -    

                
22.309,70 

            

TOTAAL ACTIVA  71.852,98    

        
54.524,80   TOTAAL PASSIVA  

      
71.185,98    

          
54.524,80 
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St. Kledingbank Nijmegen e.o.  Exploitatie 2020        

            

EXPLOITATIE            

 2020   2019    2020   2019 

Lasten      Baten      

Bankkosten 
                
135,06   

              
135,22   

Giften t.b.v. 
kledingfonds  

            
3.331,34    

             
2.593,75  

Vrijwilligerskosten 
          
6.715,84    

          
6.915,98   Overige giften  

            
14.028,62    

             
5.077,35  

Huur/reinigingsrechten/waterschapslaste
n 

       
19.545,31    

        
22.419,40  

Giften t.b.v. Toffe 
Stoffen  

            
457,50    

                          
3.133,50 

Reservering verbouwing       -    

                       
22.000,00         

Energie 
          
4.866,06    

          
4.200,00  Totaal giften  

          
17.817,46    

             
10.804,60  

Inkoop ondergoed 
          
6.770,37    

          
4.751,67         

Organisatie en ICT 4.070,85   

        
3.095,95  Handling  7.094,93   

             
9.007,79  

Kosten Toffe Stoffen 224,30   

          
302,88         

 

       
42.834,51    

        
63.551,10     

            
7.094,93    

             
9.007,79  

      Subsidies:      

      Subsidie Nijmegen  

          
27.640,00    

          
27.640,00  

      Subsidie Wijchen  

            
3.000,00    

             
3.000,00  

      Subsidie Heumen  

            
1.815,00    

             
1.806,00  

      Subsidie Berg en Dal  

            
2.624,00    

             
2.681,00  

      Subsidie Beuningen  

                         
3.000,00                -  

        

          
38.097,00    

          
35.127,00  

      

Bij: reservering 
voorziening Toffe 
Stoffen  -                      -  

        

                         
-                         -  

subtotaal uitgaven 42.834,51   

        
63.551,10         

      Rente  

                         
-                         -  

saldo tekort (-)/over 
       
20.174,88    

       
8.611,71         

            
 
Totaal  

       
63.009,39    

        
54.939,39   Totaal baten  

          
63.009,39    

          
54.939,39  
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St. Kledingbank Nijmegen e.o. Balans per 31-12-2020 SPECIFICATIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       

      

Vlottende activa      

nog te ontvangen:      

Subsidie gemeente Berg en Dal                  

      
Waarborgsommen: o.a. huur                     3.750,00     

                      3.750,00     

       

Nog te betalen:       

Liberi Vastgoed-water                  
Driestroom 
Huisvestingkosten: reservering verbouwing                   22.309,70    

       

                    22.309,70     

     

Specificaties      

KLEDINGFONDS       

Beginsaldo 1-1-2020                   31.817,62    

Bij: Bijdragen Kledingfonds                     3.331,34    

Af: uitgaven kledingfonds                    -6.770,37    

Bij: Handling kledingfonds                     7.094,93    

Saldo Kledingfonds 31-12-2020                   35.473,52    

       

Specificatie Reserve      

Saldo 1-1-2020                        397,48       

Bij: Saldo exploitatie 2020                  20.174,88     

Bij: Toename reservering Kledingfonds                     3.655,90       

Af: Afname reservering scholing /coaching                  -10.000,00    

Saldo 31-12-2020                   6.916,26     
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Bestuur 
 
Het bestuur is na het aftreden van Marja Kom als penningmeester nu als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter  Gerda Niemeijer 
Secretaris   Peter Reijers 
Penningmeester Kenneth Rengers 
Bestuursleden  Pim Spaan 
   Jan van Vessem 
   Joost Gerritsen 
   Elyane Dickhaut 
   Lilia Volkova 
   Alide Tieleman 
    
Het jaarverslag 2020 is vastgesteld door de bestuursvergadering per 8 maart 2021 en 
ondertekend door de voorzitter en penningmeester: 
 

 
 
 


