De s ch ng is ANBI geregistreerd

Algemene informa e
Gegevens
S ch ng Kledingbank Deventer
Publieke bekend onder de naam Kledingbank Deventer
Dorrestraat 1
7415 LD Deventer

Overige gegevens
Kamer van koophandel nummer
RSIN (Fiscaal nummer)
Bankrekening
E-mail

08160303
818040762
NL48RABO0134980123
info@kledingbankdeventer.nl

Bestuurssamenstelling
Geregistreerde bestuurders conform KvK-inschrijving:
Mevrouw A.B.E. Sorgdrager – Punt – voorzi er
De heer L.C.J.M. Punt - penningmeester
De heer R. Brinkman – algemeen bestuurslid

Doelstelling
Conform oprich ngsakte art. 2
1. De s ch ng hee en doel:
(1) het tegengaan van armoede;
(2) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
2. De s ch ng tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van kwalita ef
goede kleding en deze vervolgens op geze e jden kledingpakke en uit te delen aan
huishoudens en alleenstaande die in grote armoede leven. De s ch ng hee geen
winstoogmerk.

Beloningsbeleid
Ar kel 3 lid 5 luidt als volgt: de bestuurder ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun func e gemaakte kosten.

Actueel beleid
Cliënten die aangemerkt worden als onze doelgroep max. 2 keer per jaar te ontvangen bij de
Kledingbank en, indien mogelijk, te voorzien van passende kleding die voorzien in de behoe e van de
desbetreﬀende cliënt. Daarbij wordt een zo kort mogelijke wachtlijst nagestreefd. (max 8 weken)

Uitgeoefende ac viteiten
Sorteren van geschonken /gegeven kleding.
Ontvangen van doorverwezen cliënten ten behoeve van het uitzoeken van kleding on onze
kledingbank.
Opendagen organiseren ten behoeve van bekendheid en werkwijze

Financiële informa e
Balans per 31-12-2019
Ac va 2019
Liquide middelen

Passiva
9.117,24

Voorziening bedrijfsvoering

Kapitaal voorziening
9.117,24

2500

6617.24
9117.24

Staat van baten en lasten over 2019
Baten
Inzameling kleding
Dona es
Totaal

1.074,34
1.442,51
2516.85

Lasten
Bank- en verzekeringskosten
Kosten huishoudelijke aard
Tex el
Kosten inventaris
Overige kosten
Totaal

241.3
19.06
1973.94
371.95
140.39
2746.64

Boekjaar 2019

-229.79

