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Voorwoord
Ook dit jaar begin ik dit voorwoord weer met gemengde gevoelens…
Jaar op jaar blijven we hopen dat de Kledingbank Eindhoven niet meer nodig hoeft te zijn. Helaas
stegen ook in 2017 onze aantallen klanten weer. Gelukkig weet men ons nog steeds in toenemende
mate te vinden om gebruikte kleding bij ons in te leveren en daardoor kunnen wij onze klanten uit
een groot aanbod hele goede kleding laten kiezen. Maar de conclusie is wel dat de regio niet meer
zonder de Kledingbank Eindhoven kan.
En dankzij het –nog steeds toenemende- grote aantal vrijwilligers kunnen de enorme hoeveelheden
ingebrachte kleding gesorteerd worden en aangeboden aan onze klanten. Mocht de lezer zich willen
aanbieden als vrijwilliger, wij houden ons zeer aanbevolen.
Dat het werk binnen de Kledingbank ook een andere mooie kant heeft blijkt uit de hulp, die wij van
vluchtelingen als vrijwilligers krijgen. Daarover meer informatie in onderliggend verslag.

Eindhoven, maart 2018.
Emily Zwartkruis- von Weiler
Voorzitter Stichting Kledingbank Eindhoven
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1. Resultaten 2017

1.1 Fondsenwerving
Stichting Kledingbank Eindhoven genereert inkomsten door middel van enkele structurele- en
incidentele donateurs.

1.2 Cliënten
Het volgende overzicht geeft inzicht in het aantal geholpen gezinnen:
Aantal doorverwijzingen:
Bewind voering
Gemeenten
Maatschappelijke
hulpverlening
Stichting Leergeld
Verslavingszorg
Vluchtelingenzorg
Voedselbank

2016
202
80

2015
134
78

2014
117
71

2013
109
62

1050

645

550

352

684
625
477
564

593
752
731
537

406
402
217
431

312
357
66
445
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Aantal afspraken zomermaanden 2017: 766
Aantal afspraken wintermaanden 2017: 1120
Aan het einde van het winterseizoen staan 4200 cliënten (vorig jaar waren dat er 3682) in het
bestand.
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2017:
Bewind voering:
Gemeenten:

225
84

Maatschappelijke hulpverlening: 1184
Stichting Leergeld:

810

Verslavingszorg:

700

Voedselbank:

604

1.3 Public Relations en communicatie
Stichting Kledingbank Eindhoven zet verschillende middelen in ten behoeve van communicatie met
donateurs en de omgeving:

Internet
De www.kledingbank-eindhoven.nl site is recent verder gebruiksvriendelijke gemaakt, o.a. door de
toevoeging van een “DONEERKNOP”. Middels de site wordt voortdurend inzicht gegeven in haar
doelstellingen en de realisatie ervan, zoals actuele en transparante verslagen van fonds-wervende
activiteiten en projecten.

Social media
Stichting Kledingbank Eindhoven is actief aanwezig op verschillende social media, zoals Twitter en
Facebook.

Benaderen van Rotary ’s en andere serviceclubs
Bestuursleden benaderen regelmatig netwerkorganisaties zoals de diverse Rotaryclubs om een
presentatie te geven over de activiteiten van de stichting Kledingbank Eindhoven. Overigens
benaderen deze serviceclubs de Kledingbank vaak ook uit eigen beweging.

Media aandacht
Eind 2017 is het bestuur door verscheidene media benaderd voor interviews: Radio 5, Omroep
Brabant en SBS 6. Op de website van de Kledingbank zijn, per jaar, diverse media-uitingen terug te
vinden.
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Publieksactiviteiten
-

MMC levert kleding van ex-obesitas patiënten

Omdat er een toenemend gebrek was aan de echt hele grote maten dames- en herenkleding zijn na
contact met de obesitas-poli van het MMC de kledingstukken van ex-obesitas patiënten aan de
Kledingbank gegeven, waardoor ook deze doelgroep meer keuze heeft gekregen.

-

GEEF EEN JAS, VERWARM EEN HART

Samen voor Eindhoven heeft een grote inzamelingsactie gehouden voor warme winterkleding. Ook
de Kledingbank heeft een groot gedeelte van de ingezamelde kleding gekregen.
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2. Organisatie

2.1 Doel van stichting Kledingbank Eindhoven
De stichting heeft ten doel het doorgeven van goede herbruikbare kleding aan mensen die het hard
nodig hebben, maar het (tijdelijk) niet meer kunnen betalen.

Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a) het ter beschikking stellen van kleding, in de ruimste zin van het woord, van goede
kwaliteit aan cliënten;
b) samen te werken met de andere kledingbanken in Nederland;
c) het verrichten van alle handelingen, welke met het voorgaande in de ruimste zin
genomen geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voort te vloeien of
daarvoor bevorderlijk te zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

2.2 Organisatiestructuur
Stichting Kledingbank Eindhoven is een onafhankelijke stichting.

De stichting kent thans een vijfhoofdig bestuur bestaande uit:

Mevr. E.O.E. Zwartkruis – von Weiler, voorzitter
Mevr. G.W.M. Froger, secretaris
Dhr. G.J.J. Vinken, penningmeester
Mevr. I. Santema -Wessels
Dhr. B.P.A. Goevaers
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2.3 Vrijwilligers
Adequate bemensing van de stichting vergt voortdurende aandacht van bestuur en vrijwilligers. Er
zijn gemiddeld 60 vrijwilligers voor de stichting Kledingbank Eindhoven werkzaam geweest in 2017.

Vluchtelingen als vrijwilligers:
Hoe mooi kan het zijn: twee vluchtelingen zijn als vrijwilligers begonnen. Komend uit Syrië geeft dit
niet alleen extra ondersteuning van de vrijwilligers, maar bieden zij een fantastische ondersteuning in
de vertaling naar Arabisch sprekende klanten. Voor hen betekent het een bijzondere kans om een
Nederlands netwerk te vormen, zich gewaardeerd te voelen, hun eigen taal te spreken enz. enz. de
familie, die zij in Syrië zijn kwijtgeraakt hebben zij op deze wijze een beetje terug gekregen! DAT IS
WAT WIJ EEN ECHTE WIN-WIN situatie noemen.

Vrijwilligersverzekering: Ook voor vrijwilligers is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. Tenslotte
kan er tijdens het vrijwilligerswerk altijd iets gebeuren. De gemeente Eindhoven heeft de collectieve
verzekering voor vrijwilligers ondergebracht bij Meeùs Assurantiën BV.

2.4 Openingstijden
Stichting Kledingbank Eindhoven is gevestigd aan de Gestelsestraat 102a, 5615 LH Eindhoven.
Iedere dinsdagochtend tussen 9:00 – 12:00 uur, woensdagmiddag tussen 13.00-17.00 uur,
donderdagochtend tussen 09.00-13.00 uur en de eerste zaterdagochtend van de maand tussen 09.0013.00 uur zijn er vrijwilligers om cliënten te helpen.

2.5 Besteding van de middelen
Stichting Kledingbank Eindhoven werkt zo effectief en efficiënt mogelijk aan het bereiken van haar
doelen, en dat administreert stichting Kledingbank Eindhoven ook deugdelijk. Stichting Kledingbank
Eindhoven evalueert de uitkomsten van haar bestedingen. Er worden binnen stichting Kledingbank
Eindhoven beperkt beheers- en administratie kosten gemaakt dankzij een aantal sponsoren en
vrijwilligers.

2.6 Verantwoording
Via http://www.kledingbank-eindhoven.nl geeft stichting Kledingbank Eindhoven een zo actueel en
transparant mogelijk verslag van fondsen wervende activiteiten en projecten.
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2.7 ANBI Certificaat
Giften aan de stichting Kledingbank Eindhoven kunnen onder bepaalde voorwaarden fiscaal
aftrekbaar zijn. Volgens de Belastingdienst maakt nog niet iedereen gebruik van dit recht. Eén van de
voorwaarden is dat het goede doel een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) moet zijn. Stichting Kledingbank Eindhoven heeft een ANBI verklaring.

KvK: 17241932 / RSIN: 820385499

2.8 Optimale besteding van middelen/ Kosten fondsenwerving
Alle donaties worden bij stichting Kledingbank Eindhoven uitgegeven waarvoor ze bedoeld zijn.
Het bestuur en alle medewerkers van stichting Kledingbank Eindhoven werken volledig onbezoldigd.

2.9 overige aandachtspunten van het bestuur in 2017


Aanwas vrijwilligers



Beheersbaar houden van de zomer en wintervoorraad



Contacten met kledingbranche i.v.m. kinderkleding



Locatie winkel en huurkosten



Update website



Inventariseren vaste- en eenmalige donateurs
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3. Financiële paragraaf Jaarverslag 2017
De Eindhovense Kledingbank heeft in 2017 wederom een groei in de aanvragen gekend. U heeft ook
kunnen lezen dat de groep vrijwilligers ook groter dan ooit is. Desondanks hebben wij iets minder kosten
dan het voorgaande jaar gemaakt. Dit is vooral te danken aan de klusjes die door onze vrijwilligers en
soms hun partners of bevriende bedrijven uitgevoerd worden. Deze steun is zeer belangrijk om onze
toekomst te waarborgen.
Desalniettemin zijn we afgelopen jaar iets ingeteerd op onze kasreserve. Dit komt vooral omdat we in
2016 één hele mooie éénmalige donatie ontvangen hebben. Dat betekent dat we begin 2017 een forse
reserve hadden. Mede daarom hebben we de actieve fondsenwerving het afgelopen jaar op een iets lager
pitje gezet.
Daarom kunt u verwachten dat we het komende jaar wat meer van ons laten horen op dit gebied. Het
begin is al gemaakt. We hebben een hele mooie ‘Button’ op de website laten monteren. Hiermee kan
iedereen op eenvoudige wijze een donatie doen via IDEAL of een overschrijving. Dit kan éénmalig zijn,
maar u kunt ons ook periodiek steunen. Alles geregeld via een paar ‘clicks’.
Wij zijn met ieder bedrag blij, en nodigen u van harte uit om het eens te proberen.
Stichting Kledingbank Eindhoven
Resultatenrekening 2017
BATEN
Vooral éénmalig

Stichtingen en Particulieren

€

9.607

Kasdonaties
TOTAAL

€
€

11.668
21.275

Huur pand

€

18.000

Vergoeding vrijwilligers

€

-

Algemene kosten

€

578

Gemeentelijke belastingen

€

980

Gas water en elektra

€

3.590

Internet, telefoon en website

€

1.481

Verzekering

€

-

Twinfield (administratie)

€

576

Inkoop kleding
TOTAAL

€
€

1.877
27.082

Verlies

€

5.807-

LASTEN
Structureel

TOTAAL RESULTAAT
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4. Overige gegevens
Het bestuur van stichting Kledingbank Eindhoven heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld in de
vergadering van15 juni 2018.

Ondertekening door bestuurders:

Waalre, 15 juni 2018

Waalre, 15 juni 2018

Mevr. E.O.E. Zwartkruis – von Weiler, voorzitter

Dhr. G.J.J. Vinken, penningmeester
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