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Bestuurssamenstelling
Geregistreerde bestuurders conform KvK-inschrijving:
De Heer R.C. Brinkman - Voorzitter
Dhr. H.J. Niezen - Penningmeester
Mevrouw M.W.B. Brinkman Thimister - Secretaris

Doelstelling
Conform oprichtingsakte art. 2
1. De stichting heeft 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 stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van
kwalitatief goede kleding en deze vervolgens op gezette tijden kledingpakketten uit te delen
aan huishoudens en alleenstaande die in grote armoede leven. De stichting heeft geen
winstoogmerk.
Beloningsbeleid
Artikel 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 functie 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 behoefte
van de desbetreffende cliënt. Daarbij wordt een zo kort mogelijke wachtlijst nagestreefd. (max 8
weken)

Uitgeoefende activiteiten
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. Donaties ondergoed:
Uit hygiënische overwegingen verstrekken wij geen gebruikt ondergoed aan onze
klanten. We zijn dan ook heel blij met de gulle giften van particulieren, diverse instellingen, de
Rabobank en speciale acties van bedrijven zoals de Zeeman. Dankzij deze financiële bijdragen kunnen
wij onze klanten voorzien van nieuw ondergoed. Met name kinderen hebben regelmatig een maatje
groter nodig. Met nieuw ondergoed en sokken maken we onze klanten dus erg blij! We streven
ernaar om elke klant 2x per jaar 3 slips of boxershorts te verstrekken.

Financiële informatie
Aankoop nieuw textiel €1205,66
Vrijwilligersavond €270,05
Diverse aankopen klein onderhoud e.d. €114,78
Bankkosten €115,03
Verzekering Interpolis €112,01
Totaal kosten €1817,53
Donaties 6x €828,62
Opbrengsten textiel €565,00
Totaal inkomsten €1393,26
Saldo bank per 01-01-2021 €14.076
Saldo bank per 31-12-2021 €13.652,09
Totaal bedrag ingeteerd 2021 -€423,91

Toekomst
De Stichting kledingbank heeft een toekomstvisie waarbij er een professionaliseringslag gemaakt
wordt ten aanzien van ruimte, en inrichting. In 2022 zal hierover verder gesproken worden met de
gemeente Deventer. Mogelijk wacht ons een tweetal verhuizingen. Op onze huidige locatie is
woningbouw gepland en de beoogde nieuwe locatie is dan nog niet beschikbaar. Om ook hiervoor
financiële draagkracht te hebben, heeft het bestuur voor 2022 een sober uitgave beleid en hoopt
giften te ontvangen voor o.a. nieuw ondergoed en om de toekomstige wensen te realiseren.
In de uiteindelijke nieuwe huisvesting is de wens om een mooie uitstalling te hebben waarbij het idee
ontstaat van een reguliere mode winkel. Ook hiervoor zijn financiële middelen nodig.

