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Algemene informatie

Gegevens
Stichting Kledingbank Deventer

Publieke bekend onder de naam Kledingbank Deventer

Dorrestraat 1

7415 LD Deventer

Overige gegevens
Kamer van koophandel nummer 08160303

RSIN (Fiscaal nummer) 818040762

Bankrekening NL48RABO0134980123

E-mail info@kledingbankdeventer.nl

Bestuurssamenstelling
Geregistreerde bestuurders conform KvK-inschrijving:

Mevrouw A.B.E. Sorgdrager – Punt – voorzitter

De heer L.C.J.M. Punt

De heer R.C. Brinkman – algemeen bestuurslid

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.
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Opendagen organiseren ten behoeve van bekendheid en werkwijze

Financiële informatie

Balans per 31-12-2020

Activa 2020  Passiva  

 

Liquide middelen 14076
Voorziening
bedrijfsvoering 2076

 
 
 Kapitaal voorziening 12000
 

14076 14076
 
 

Staat van baten en lasten over 2020
 

Baten  
Inzameling kleding 403.54

Donaties
6828.9

6
Totaal 7232.5

 
 

Lasten  
Bank- en verzekeringskosten 242.86

Textiel
1439.9

7
Kosten inventaris 88.09
Overige kosten 502.82

Totaal
2273.7

4
 

Boekjaar 2020
4958.7

6


