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DOELSTELLINGEN STICHTING KLEDINGBANK NOORDENVELD, OPGERICHT IN 2007, 
ZIJN:  

- verschaffen van gratis goede kleding, huishoudtextiel, bad- en beddengoed en 
schoenen aan uitkeringsgerechtigden of mensen met een laag inkomen;  

- hergebruik van de voorgenoemde materialen te stimuleren;  
- aan de stamtafel met koffie en thee een moment van rust te bieden;  
- het verstrekken van informatie(folders) aan de deelnemers over gemeentelijke 

regelingen;  
- gemeentelijk minimabeleid;  
- bieden van een werk- leeromgeving aan jonge stagiairs, vluchtelingen en mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt;  
- verwijzen naar Humanitas betreffende begeleiding bij budgettering.  

 
Wij draaiden 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 
(winter/zomer). De kleding van het te wisselen seizoen die nog in de rekken hangt gaan naar 
een charitatief textiel verwerkend bedrijf.  
 
 
ONZE WINKEL  
Samen met de Voedselbank, de Roder Boekenmarkt en Vluchtelingenwerk maken we gebruik 
vn het pand aan de Ceintuurbaan Noord 122 te Roden (hierna CBN 122). De gemeente staat 
garant voor de huur van het pand en de energiekosten.  
Het afgelopen jaar is de traditionele sluiting van de kledingbank na de zomervakantie om de 
collectie te wisselen verkort met 2 weken. Het komende jaar zullen we ook meer weken open 
zijn, zodat er een langere periode kleding kan worden uitgezocht.  
 
ONZE MEDEWERKERS  
De Kledingbank draait samen met het meewerkende bestuur op vrijwilligers. De bestuursleden 
sturen de vrijwilligers en stagiairs aan. We onderhouden goede contacten met de SD en WIN, 
zij proberen uit hun bestand vrijwilligers te vinden die bij ons werkervaring op kunnen doen en 
daardoor meer kans maken op de arbeidsmarkt. In ruil voor de kosten die de gemeente 
Noordenveld draagt voor huur en energie wordt van de Kledingbank en overige organisaties 
verwacht, dat zij in het kader van de participatiewet stageplaatsen aanbieden aan scholieren, 
en mensen met een uitkering een beschermde plek bieden om werkervaring op te doen of in 
ieder geval een zinvolle dagbesteding.  
 
COVID 19 CRISIS  
De gevolgen van de Corona pandemie waren in 2021 minder voelbaar dan in 2020. De 
kledingbank werd als een essentiele winkel gezien en kon daardoor het grootste gedeelte van 
het jaar open blijven. Wel moesten grote bijeenkomsten, zoals de uitgebreide werkbesprekign 
met alle vrijwilligers in december, wegens Coronamaatregelen worden geannuleerd.   
Tijdens de opening moesten de klanten onderling 1,5 meter afstand bewaren en een 
mondkampje dragen. Hierdoor moesten klanten soms even wachten voordat ze konden 
winkelen.  
  
ONZE KLANTEN C.Q. DEELNEMERS  



In 2021 daalde ons klantenbestand opnieuw met 75 klanten. Dat is toch wel opvallend, gezien 
de Corona situatie die voor veel gezinnen een slechtere financiële positie betekende. Het 
bestuur zal in 2022 nadenken over de redenen voor dit teruglopende klantenbestand en 
komen met oplossingen.  
Woonplaats Volwassenen 

2020 
Volwassenen 
2021 

Kinderen 2020 `kinderen 2021 

Roden  195 195 187 135 

Leek 39 35 26 17 
Tolbert 17 12 12 6 

Norg/Westervelde 17 26 11 10 

Marum 2  -  
Peize 6 5 2 2 

Steenbergen 3 2 2 1 
Veenhuizen 3 7 2 1 

Een 4 3 6 5 
Tynaarlo 1 1 -  

Nietap 3 3 -  
Zuidlaren 1 1 -  

Zevenhuizen 3 6 5  
Haulerwijk  1  -  

Subtotaal 295 296 253 177 
Totaal 2020 548   

Totaal  2021 473   

(schuingedrukte plaatsen betreft gebruikers van buiten de gemeente Noordenveld)  
 
 
DE WEBSITE EN PUBLIC RELATIONS, SPECIALE ACTIES  
Iedere maand houden wij onze cliënten op de hoogte van het wel en wee van de Kledingbank 
via het maandelijkse Nieuwsbulletin van de SD. In 2021 werd van een gift van de Kerken 
handdoeken aangeschaft vanwege een chronisch tekort. Een persbericht in de Krant waarin 
gevraagd werd om handdoeken en keukentextiel te doneren, leverde zoveel handdoeken op 
dat een dergelijke actie voorlopig niet meer nodig is.  
 
FINANCIEN We ontvangen geen subsidie meer van de gemeente Noordenveld sinds 1 
oktober 2019. De huisvestingskosten (huur en energie) worden geheel door de gemeente 
Noordenveld betaald. Sponsoren en donties zijn heel mager geworden. Wel ontvangen we een 
jaarlijke bijdragen van de Kerken in Noordenveld. In 2021 zullen we ons weer actidver gaan 
richten op het werven van nieuwe sponsoren.  
We ontvingen wel een donatie van NL doet. Daarvan werd in maart 2021 een mooie nieuwe 
stellingkast gebouwd en werd de omgeving rondom de kledingbank ontdaan van onkruid.  
Bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen beloning. Vrijwilligers die buiten Roden wonen 
krijgen reiskostenvergoeding. De jaarlijkse kerstattentie werd dit jaar vervangen door een 
kerstkaart. Het bestuur zag af van de attentie.  
weggevallen. De textielmarkt is volledig ingestort en wij voelen de financiële gevolgen 
daarvan. Door de afgenomen inkomsten wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers van buiten 
Roden een kilometer vergoeding te betalen.  
 
CONTACTEN MET MAATSCHAPPELIJKE GROEPERINGEN EN GEMEENTEN  
Sinds we het pand aan de Ceintuurbaan betrokken hebben, zijn we samen met de 
voedselbank, de boekenmarkt en vluchtelingenwerk regelmatig in overleg over het beheer van 
het gebouw. Daarnaast zijn er contacten met BKVv, de gemeente Noordenveld, SD (job 
coahes), WIN, Humanitas en Pact tegen armoede. Ook zijn er contacten met de Esborg die 
ons regelmatig stagieres leveren.  
  
 



SAMENSTELLING BESTUUR STICHTING KLEDINGBANK NOORDENVELD  
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:  
Jofien Brink   voorzitter 
Ellen Rusch    secretaris 
Bertha de Vries  penningmeester 
Etina Wouda   lid 
Renske Oosterhoff  lid 
Willemien Renkema  lid 
 


