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DOELSTELLINGEN STICHTING KLEDINGBANK NOORDENVELD, OPGERICHT IN 

2007, ZIJN: 
-gratis goede kleding, en schoenen beschikbaar stellen aan uitkeringsgerechtigden 
-hergebruik hiervan te stimuleren 
-door aan de stamtafel met koffie en thee een moment van rust te bieden 
Daarnaast verstrekken we informatiefolders aan de deelnemers over de ISD-regelingen, 
gemeentelijk minimabeleid en verwijzen we naar Humanitas betreffende begeleiding bij 
budgettering. 
 
De stichting heeft een ANBI/certificaat en komt voor op de Goede Doelen Lijst hetgeen 

op onze website is geplaatst volgens de laatste richtlijnen van de Belastingdienst. 
 
 
DE WINKEL 
Veel mensen weten ons te vinden om hun gedragen kleding bij ons af te geven. Dit levert veel 
werk op voor de vrijwilligers. Twee keer per jaar is er een collectiewisseling, dit houdt in dat dan 
alle kleding die nog in de winkel hangt gewisseld moet worden. De kleding wordt in dozen in het 
magazijn bewaard voor het volgende seizoen. De winkel moet er altijd verzorgd en uitnodigend 
uitzien voor onze deelnemers.  
We hebben het afgelopen jaar gewerkt met 7 vrijwilligers; de ISD stuurde ons dit jaar drie nieuwe 
vrijwilligers. Van één van hen hebben wij in december afscheid genomen omdat hij betaald werk 
heeft gevonden. Wij zijn blij met de inzet van de vrijwilligers en het vertrek van één van hen naar 
betaald werk is bemoedigend. Er is intussen een nieuwe vrijwilliger aangesteld. 
 
Helaas hebben we afgelopen jaar veel wateroverlast gehad. Dit resulteerde in natte vloerbedekking 
en kleding en veel opruimwerk. Voorts werd door de firma Noordhuis een gedeelte van de 
plafondplaten vervangen vanwege lekkage. Het onderhoud en de verwarming van het oude pand 
nemen een grote hap uit ons budget.  
 
Om de winkel er nog beter te laten uitzien mochten we opnieuw een beroep op Sieneke de Winter 
doen, om de winkel voor ons te stylen en ons handige tips te geven. 
 
 
ONZE MEDEWERKERS 
De Kledingbank draait op vrijwilligers. We onderhouden goede contacten met de ISD, zij proberen 
uit hun bestand vrijwilligers te vinden die bij ons werkervaring op kunnen doen en daardoor meer 
kans maken op de arbeidsmarkt. Iedere maand kunnen wij onze cliënten op de hoogte houden van 
het wel en wee van de Kledingbank via hun maandelijkse Nieuwsbulletin. De bestuursleden werken 
mee in de winkel en sturen de vrijwilligers aan.  
 
 
ONZE KLANTEN C.Q. DEELNEMERS 
Dit jaar werd aan totaal 811 volwassenen en kinderen kleding verstrekt. Een flinke stijging ten 
opzichte van het jaar 2015 (698). 
497 uit de gemeente Noordenveld, 247 uit de gemeente Leek, 38 uit de gemeente Marum en 29  
personen uit overige gemeenten (op verzoek van maatschappelijk werk uit die overige 
gemeenten). Zie voor details het onderstaande schema. 
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Woonplaats volwassenen kinderen 

Roden 215 197 

Leek 108 62 
Tolbert 52 24 
Marum 19 15 
Norg 29 15 

Steenbergen 12 3 
Peize 11 - 
Veenhuizen 3 1 
Een  3 4 
Langelo 1 - 
Veenhuizen 3 1 
Hoogkerk 1 - 
Tynaarlo 1 - 
Nietap 1 2 
De Wilp 2 2 
Grootegast 5 6 
Lutjegast 3 3 

Enumatil 1  
Grijpskerk 1 - 
Zuidlaren 1 - 
Wolvega 1 - 
Groningen (stad) 1 - 

 
 
VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND. 

De Vereniging Kledingbanken Nederland leverde ons in 2015 en 2016 veel extra kleding en 
schoenen aan! Echter, het bestuur van de Vereniging is in zwaar weer terecht gekomen wegens te 
weinig belangstelling voor de bestuursfuncties binnen de landelijke organisatie. Aan de plaatselijke 
kledingbanken hebben de besturen en vrijwilligers al hun handen vol. Het valt te verwachten dat 
de landelijke vereniging begin 2017 zal worden opgeheven.  
 
 
DE WEBSITE EN PUBLIC/RELATIONS EN SPECIALE ACTIES  
Onze website is het afgelopen jaar actueel bijgewerkt door onze webmaster. Onze speelgoedactie 
haalde opnieuw de krant, want in december hebben we in samenwerking met het Fitnesscentrum 
Roden en “Speelsgoed” weer een speelgoedactie gehouden. Het Fitnesscentrum stelde ruimte 
beschikbaar. We hebben 121 kinderen en hun ouders blij kunnen maken. Firma “De Fiets” heeft 
voor onze actie drie oude kinderfietsen gratis volledig opgeknapt! Voor alle medewerking en inzet 
onze hartelijke dank! 
 
Tevens organiseerden wij medio december een uitgifte van Kerstkleding waar onze klanten veel 
belangstelling voor toonden. 
In “Noordenveld Plus” plaatsen we af en toe ook een artikel over de Kledingbank om onze klanten 
op de hoogte te houden. 
 
 
SUBSIDIERING 
Van de gemeente Noordenveld hebben we in 2016 een subsidie van € 2000,00 gekregen en van de 
gemeente Leek ontvingen we € 1700,00.  
Met de wethouder van de gemeente Leek hebben wij jaarlijks een gesprek m.b.t. de toe te kennen 
subsidie. De gemeente Noordenveld stelt de subsidie per vier jaar vast. 
 
 
SPONSORING 
Ook afgelopen jaar hebben we ons weer aangemeld voor NL doet van het Oranje Fonds. We kregen 
een financiële tegemoetkoming voor een aantal klussen. Elton stelde deze dag vrijwilligers 
beschikbaar om de klussen te klaren. Er is een ventilatierooster in de voordeur gezet, de 
achteruitgang is geverfd, Er is een houten papierbak in de beits gezet en er is een nieuwe plank op 
dragers in het magazijn gemonteerd. 
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Het Wapen van Drenthe zorgde deze dag voor de innerlijke versterking, door het beschikbaar 
stellen van een grote pan soep.  
In oktober hebben we in samenwerking met de Voedselbank een aantal vaste sponsoren 
aangeschreven. De donaties van Elton, Roder Sensoren Technics, Stiko en Alko hebben we gedeeld 
met de Voedselbank. Drukkerij “Koops “ in Norg leverde gratis het drukwerk aan. 
 

Na afloop van de kledingbeurs van Peize en de Doopsgezinde kerk in Roden mochten we weer 
overgebleven kleding uitzoeken.  
 
Een aantal kerken houdt af en toe een collecte voor de Kledingbank. We willen een ieder bedanken 
die de Kledingbank een warm hart toedraagt. 
 
CONTACTEN MET MAATSCHAPPELIJKE GROEPERINGEN, GEMEENTE EN KERKEN 
Sinds 2015 bezoeken we de bijeenkomsten van de SMA en ontvangen we regelmatig de 
Nieuwsbrief. In mei en oktober hebben wij de door de SMA georganiseerde bijeenkomst bezocht 
waar ook veel andere maatschappelijke organisaties binnen de gemeente Noordenveld werden 
uitgenodigd. Deze bijeenkomsten zijn nuttige momenten m.b.t. betere samenwerking tussen de 
verschillende organisaties en de uitwisseling van ideeën. Thema’s waren armoedebestrijding en de 
implementatie van een nieuwe resolutie m.b.t  VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een 
beperking. Dit verdrag geeft op alle beleidsterreinen de verplichting om rekening te houden met 
toegankelijkheid voor alle inwoners met en zonder beperking. 
 
SAMENSTELLING BESTUUR STICHTING KLEDINGBANK NOORDENVELD 
In 2016 hebben we een nieuwe secretaris mogen verwelkomen die de secretariële  taken van 
penningmeester/secretaris Hannie Meester overneemt.  
 
BESTUUR 
Het bestuur ziet er nu als volgt uit: 
Jofien Brink, voorzitter. Hannie Meester, penningmeester. Vera Wagenaar, secretaris (per 1 mei 
2016), Marij Pieters, Grietje de Graaf, Remmie Pruim en Sandra Wijnalda, bestuursleden. 


