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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 WINKEL 
 
In 2017 draaiden wij geheel op kledingdonaties van particulieren. Veel mensen weten ons te 
vinden om hun gedragen kleding bij ons af te geven. Dit levert veel werk op maar door de grote 
inbreng kunnen wij ook zeer kritisch zijn. 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. 
  
Helaas hebben we afgelopen jaar ook weer wateroverlast gehad. Dit resulteerde in natte 
vloerbedekking en kleding en veel opruimwerk.  Leerlingen van de Praktijkschool de Esborg hebben 
pallets voor ons getimmerd zodat onze voorraad jassen droog blijft. Het onderhoud en de 
verwarming van het oude pand nemen een grote hap uit ons budget. Voorts hebben wij dit jaar 
een nieuwe stofzuiger moeten aanschaffen. 
 
Om de winkel er nog beter te laten uitzien mochten we opnieuw een beroep doen op Sieneke de 
Winter. Zij heeft de winkel voor ons gestyled en ons handige tips gegeven. 
 
Tijdens de NL Doet actie van het Oranjefonds hebben wij een deel van de buitenzijde van het pand 
kunnen schoonmaken en verven. Tevens zijn er nieuwe rekken opgehangen. Wij kregen assistentie 
van drie externe vrijwilligers. De Krant kwam langs voor een interview. De lunch werd verzorgd 
door leerlingen van de Esborg. Tevens is het pand goed toegankelijk gemaakt voor mensen met 
een lichamelijke beperking en is het buitenterrein van onkruid ontdaan. 
 
ONZE MEDEWERKERS 
De Kledingbank draait samen met het meewerkende bestuur op vrijwilligers. De bestuursleden 
sturen de vrijwilligers aan. 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.  
We hebben het afgelopen jaar gewerkt met 7 wisselende vrijwilligers; de ISD stuurde ons dit jaar 
drie nieuwe vrijwilligers, meestal op eigen verzoek van die vrijwilligers. Er hebben in 2017 wel een 
aantal wisselingen plaatsgevonden. 
 
ONZE KLANTEN C.Q. DEELNEMERS 
Wij hebben onze kaartenbak dit jaar volledig geschoond. Klanten die in 2017 helemaal geen 
gebruik van onze diensten hebben gemaakt bewaren wij nu apart.  
Dit jaar werd aan totaal 428 volwassenen en 320 kinderen kleding verstrekt, totaal 748. Een lichte 
daling ten opzichte van het jaar 2016 (811). 
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532 uit de gemeente Noordenveld, 179 uit de gemeente Leek, 26 uit de gemeente Marum en 11  
personen uit overige gemeenten (op verzoek van maatschappelijk werk uit die overige 
gemeenten). Zie voor details het onderstaande schema. 
 
 
Woonplaats volwassenen Kinderen 
Roden 229 212 
Leek 70 42 
Tolbert 38 29 
Marum 14 8 
Norg 30 13 
Steenbergen 10 - 
Peize 12 6 
Veenhuizen 1 - 
Een  5 4 
Langelo - - 
Hoogkerk 1 - 
Tynaarlo 1 - 
Nietap 3 - 
De Wilp 3 1 
Grootegast 3 3 
Enumatil 1 - 
Zuidlaren 1 - 
Zevenhuizen 4 2 
Haren 1 - 
Oosterwolde 1 - 
                    Totaal: 428 320 

 
Uit de dikgedrukte plaatsen hadden wij in 2016 géén klanten. 
 
Ook dit jaar ontvingen wij kinderen uit Wit Rusland die bij ons kleding mochten uitzoeken, voor 
henzelf en broertjes en zusjes. 
 
Iedere maand kunnen wij onze cliënten op de hoogte houden van het wel en wee van de 
Kledingbank via het maandelijkse Nieuwsbulletin van de ISD.  

 
 
VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND 
 
De Vereniging Kledingbanken Nederland is in zwaar weer terecht gekomen wegens te weinig 
belangstelling voor de bestuursfuncties binnen de landelijke organisatie. Er wordt aan een doorstart 
gewerkt maar hier zit nog weinig schot in. 
 
DE WEBSITE EN PUBLIC/RELATIONS EN SPECIALE ACTIES  
 
Onze website is het afgelopen jaar actueel bijgewerkt door onze webmaster. In samenwerking met 
Humanitas, “Speelsgoed” uit Leek, het fitnesscentrum en Albert Heijn hebben we met St. Nicolaas 
opnieuw een speelgoedactie gehouden. Deze keer konden wij als uitdeellocatie een leegstaand 
kantoor naast het Fitnesscentrum gebruiken. Het is niet zeker dat wij die ruimte in 2018 opnieuw 
kunnen gebruiken. We hebben 130 kinderen en hun ouders blij kunnen maken. Voor alle 
medewerking en inzet onze hartelijke dank! 
 
In september hebben wij een inzameling sportschoenen en kleding georganiseerd. Er stonden 
manden op 7 “sportieve” locaties in Norg, Peize en Roden en de opbrengst was groot. De gemeente 
ondersteunde deze actie door posters voor ons te ontwerpen. De plaatselijke pers, scholen en 
sportclubs besteedden aandacht aan de actie. 
 
In samenwerking met de Noordenveldse Uitdaging en gemeenteraadsleden van de gemeente 
Noordenveld hebben we in november een modeshow gehouden, met kleding van de kledingbank, 
dit, om aan te tonen dat iedereen met onze kleding prima voor de dag kan komen! De raadsleden 
gingen op de foto en die werd gepubliceerd in De Krant om aandacht voor onze modeshow te 
vragen. Drie kapperszaken in Roden hebben onze modellen gratis gekapt, Bakker Bart zorgde voor 
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iets lekkers bij de thee. Een styliste gaf gratis kledingadvies en een visagist verzorgde de make up. 
Een  raadslid liep ook mee in de show, alsmede een aantal klanten en bestuursleden. De 
plaatselijke fotoclub zette alle modellen op de foto. Vertegenwoordigers van de gemeente en ISD 
en Humanitas kwamen een kijkje nemen. Mw. Tanja Haseloop van de Noordenveldse Uitdaging was 
de speaker bij de modeshow. De plaatselijke pers gunde ons de ruimte in de krant. Wij zijn dan 
ook zeer tevreden met alle belangstelling en ondersteuning. 
 
Tevens organiseerden wij in december een uitgifte van Kerstkleding waar onze klanten veel 
belangstelling voor toonden.  
 
SUBSIDIERING 
Van de gemeente Noordenveld hebben we in 2017 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 kent in haar brief van 21 juni 2017 (kenmerk Z17/01395) een 
subsidie toe van  € 2.000,00 voor de periode van 2017 tot en met 2019. Dit mede  ter 
overbrugging van de gemeentelijke verkiezingen en herindeling in maart 2018. 
 
SPONSORING 
 
Naast de subsidie van de gemeenten Noordenveld en Leek werden wij door de hierna genoemde 
instanties ondersteund.  
 
Het Oranjefonds voorzag ons van een tegemoetkoming in de kosten voor een opknapbeurt in 
maart (zie hierboven). 
 
In november hebben we in samenwerking met de Voedselbank een aantal vaste sponsoren 
aangeschreven. De firma’s AL-KO, Stiko en Elton hebben een bedrag geschonken; al jaren lang 
worden wij door hen financieel ondersteund.  
 
Na afloop van de kledingbeurs van Peize en de Doopsgezinde Kerk mochten we weer overgebleven 
kleding uitzoeken.  
 
De PKN Roden-Roderwolde 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 EN  GEMEENTEN  
Sinds 2015 bezoeken we de bijeenkomsten van de SMA en ontvangen we regelmatig de 
Nieuwsbrief. In maart en november 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. We hebben samen met andere 
maatschappelijke groeperingen zitting in een werkgroep van de gemeente Noordenveld ‘Met Elkaar 
Voor Elkaar, Samenwerken tegen armoede en schulden in Noordenveld’ .  
Dit jaar heeft deze bijeenkomst o.a. geleidt tot een inzameling van sportschoenen en sportkleding.  
 
SAMENSTELLING BESTUUR STICHTING KLEDINGBANK NOORDENVELD 
In 2016 hebben we een nieuwe secretaris mogen verwelkomen die de secretariële  taken van 
penningmeester/secretaris Hannie Meester overneemt. Per 1 augustus 2017 is het bestuurslid Mw. 
Grietje de Graaf afgetreden. Voorts hebben wij in juli 2017 een nieuwe penningmeester kunnen 
vinden die per 1 februari 2018 de taken van mevrouw Hannie Meester zal overnemen. 
 
BESTUUR 
Het bestuur ziet er nu als volgt uit: 
Jofien Brink, voorzitter. Hannie Meester, penningmeester. Vera Wagenaar, secretaris, Marij Pieters,  
Remmie Pruim en Sandra Wijnalda, bestuursleden.  
Mw. Grietje de Graaf nam per 1 augustus afscheid als bestuurslid. Per 1 februari 2018 zullen de 
taken van Mw. Hannie Meester worden overgenomen door Mw.  Lies van der Veen. 


