Jaarverslag Stichting Kledingbank Doetinchem 2017

Inleiding
De Kledingbank Doetinchem geeft herbruikbare kleding aan mensen binnen de gemeente
Doetinchem die de financiële middelen niet meer hebben om zelf kleding aan te schaffen. De
uitgifte gebeurt na doorverwijzing van een hulpverlener en is uitsluitend op afspraak. De
Kledingbank is een particulier initiatief en kan bestaan dankzij een team enthousiaste en
gemotiveerde vrijwilligers en ondersteuning van sponsoren.
Na een intensieve voorbereiding is op 29 september 2014 de Stichting Kledingbank
Doetinchem opgericht. In april 2015 is begonnen met de uitgifte van kleding.
In 2017 konden inwoners van de wijken Doetinchem Noord / Centrum, Overstegen /
Muziekbuurt, Schöneveld/Oosseld en de Huet worden aangemeld bij de Kledingbank
Doetinchem.
Vanaf begin 2018 kunnen alle inwoners van de gemeente Doetinchem die hiervoor in
aanmerking komen worden aangemeld..
De Kledingbank is gevestigd in de voormalige apotheek aan de Varsseveldseweg 158. We
mogen dit pand gebruiken zolang het niet wordt verkocht of verhuurd. Wel blijven wij op zoek
naar een meer permanente ruimte.

Gebruik kledingbank
Cliënten moeten worden aangemeld door een hulpverlener. Dit kan bv. een buurtcoach,
maatschappelijk werker, ggz instellingen, vluchtelingenwerk, (huis)arts, wijkverpleegkundige
of leerkracht zijn, maar ook kerken, moskeeën, schuldhulpverlening kunnen doorverwijzen.
De hulpverlener vult op de website van de Kledingbank een verwijsformulier in. Na ontvangst
van dit formulier wordt contact opgenomen met de cliënt om een afspraak te maken.
Er kan twee keer per jaar een aanvraag worden ingediend, een keer voor voorjaar-en
zomerkleding en een keer voor najaar- en winterkleding.
Om de nodige privacy te bieden wordt altijd één persoon of gezin tegelijk geholpen.
De cliënt kan op de afgesproken tijd in de winkel kleding uitzoeken. De vrijwilligers assisteren
hierbij. Per persoon mag een bepaald aantal kledingstukken worden uitgezocht. De
vrijwilligers werken volgens een lijst met daarop de vastgestelde aantallen. Ook zijn er
accessoires zoals tassen, riemen en sjaals. Voor alle artikelen geldt het voorbehoud dat er
voldoende aanwezig moet zijn. We kunnen niet meer weggeven dan we hebben. Er wordt
geen kleding meegegeven voor cliënten die niet aanwezig zijn.
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In 2017 is het aantal aanvragen opnieuw gestegen en zijn in totaal 232 aanvragen
behandeld waarbij 488 personen van kleding zijn voorzien.

Uitgifte
Aantal 2016
Aantal 2017

mannen
107
122

vrouwen
144
161

jongens
91
118

meisjes
86
87

totaal
428
488

Inname kleding
Tijdens de openingstijden kan iedereen kleding komen brengen. Kleding moet schoon, heel
en liefst eigentijds zijn. Naast de inbreng van particulieren krijgt de Kledingbank ook af en toe
restpartijen kleding en schoenen van de plaatselijke middenstand. Geweldig!
De Kledingbank is lid van de Vereniging Kledingbanken in Nederland (VKN). De VKN maakt
zich sterk om zo veel mogelijk bruikbare partijen kleding e.d. binnen te halen. De bij de VKN
aangesloten kledingbanken kunnen via inschrijving aangeven belangstelling te hebben voor
het aangebodene en door middel van een verdeelsleutel (bepaald aan de hand van het
cliëntenbestand) krijgt elke kledingbank een deel toegewezen.
Ingezamelde kleding wordt nagekeken en gesorteerd door de vrijwilligers. Inmiddels komt er
genoeg kleding binnen om kritischer te kunnen kijken naar wat wel of niet in de winkel komt.
De niet bruikbare en overtollige kleding wordt opgekocht door Reshare.
Het blijft een uitdaging om voldoende mannen- en jongensbroeken aan te kunnen bieden. Dit
geldt ook voor kleding in de hele grote dames- en herenmaten.

Vrijwilligers
De Kledingbank Doetinchem draait volledig op vrijwilligers die de kleding in ontvangst
nemen, sorteren en weer uitgeven aan de cliënten. Er wordt gewerkt met vaste teams per
dagdeel. Elk team heeft een coördinator. Per dagdeel zijn 3 tot 4 vrijwilligers beschikbaar.
Per dagdeel worden gemiddeld 2 tot 3 afspraken ingepland, mede afhankelijk van de
hoeveelheid cliënten per afspraak.
Eind 2017 werkten er 20 vrijwilligers en ook 4 bestuursleden draaien op vaste dagen mee in
de winkel. Het aantal vrijwilligers breidt zich op het moment uit zodat wij in 2017 op meer
dagdelen open kunnen gaan.
Er is afgelopen jaar drie keer een bijeenkomst met de vrijwilligers geweest om wat zaken te
bespreken, en zeker ook voor de gezelligheid. Verder is er een paar keer overleg geweest
met de dagdeelcoördinatoren om verschillende zaken op elkaar af te stemmen.
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Er zijn verschillende activiteiten geweest waarvoor de vrijwilligers zijn uitgenodigd. Een
voorstelling in het Dijkhuis, een wedstrijd van de Graafschap in de Vijverberg en de
bijeenkomst Helden om de Hoek in de DRU. De Kledingbank heeft hier steeds kaartjes voor
aangeboden gekregen.

Overige activiteiten
De Kledingbank neemt deel aan het overleg van het Platform Meedoen en
Ondersteuningsdiensten, een platform voor vrijwilligersorganisaties in het sociale domein in
Doetinchem. Het Platform M&O komt 4 à 5 keer per jaar bijeen.
Met gepaste kleding succesvol solliciteren.
Veel mensen zijn actief op zoek naar een betaalde baan, maar voor iemand met een
minimum inkomen valt het niet mee zich voor een sollicitatiegesprek representatief te kleden.
Hierdoor wordt vaak de kans op ‘een goede eerste indruk’ gemist. Daarom hebben de
Kledingbank en Laborijn in juni 2017 voor deze mensen een gezamenlijk project gestart. Op
doorverwijzing van Laborijn kunnen mensen die zelf geen representatieve kleding hebben bij
de Kledingbank terecht. De Kledingbank voorziet hen van kleding die past bij de functie
waarop zij solliciteren. De mensen gaan dan met meer zelfvertrouwen het gesprek aan.
In oktober was de Meet en Match markt, georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale en de
Doetinchemse Uitdaging. Hierbij hebben wij een match kunnen maken voor het maken van
foto's van een paar vrijwilligers, voor het ontwerpen van een kerstkaart en voor
kerstpakketjes voor de vrijwilligers.
Eind december heeft de Kledingbank uit iedere wijk in Doetinchem 2 personen of een gezin
die binnen de doelgroep van de Kledingbank vallen voorzien van een passende kerst outfit.
Zo zijn 7 dames, 5 heren en 6 kinderen voorzien van feestelijke kleding voor de kerst.
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Inkomsten en uitgaven 2017

Inkomsten

Gemeente Doetinchem *
Noaberfonds (t.b.v.ondergoed) **
Rabobank vrijwilligersprijs (t.b.v. ondergoed) **
Lionsclub (bijdrage ennergiekosten) ***
Teijn BV (t.b.v. ondergoed)
Rabobank clubkascampagne
Stichting Kruisberg
Kledingbeurs
Leger des Heils Reshare
Rente

Realisatie
2017
€ 1.950
€ 2.000
€
300
€
900
€ 1.270
€
337
€
100
€
250
€
474
€
6

Totaal inkomsten

€

7.587

€
€
€
€
€
€
€
€
€

95
73
121
37
600
243
131
235
1.535

Ondergoed
Kleding overig

€
€
€

3.915
250
4.165

Totaal uitgaven

€

5.700

€

1.887

Uitgaven
Exploitatiekosten Telefoon- en reiskosten
Drukwerk
Kantinekosten, schoonmaakkosten e.d.
Kantoorkosten
Energiekosten ***
Webhosting en domeinnaam
Bankkosten Rabobank
Diversen

Kleding

Jaarresultaat
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Balans 31-12-2017
Activa
Liquide middelen:
Rabobank rekening courant
Rabobank spaarrekening
Contant

Passiva
Vooruit ontvangen:
€
€
€

444
2.171 Nog te betalen:
20 Energiekosten 2017

€ 1.600

Totaal activa

€

2.635 Totaal passiva

€

1.600

€

1.035

€

2.635

Vermogen 31-12-2017
Totaal

€

2.635 Totaal

Vermogen per 01-01-2017
Vermogen per 31-12-2017
Vermogenstoename

€
€
€

751
1.035
284

€

0

Toelichting
* De bijdrage voor de exploitatiekosten in 2017 zijn reeds in 2016 ontvangen via het
Platform Meedoen en Ondersteuning.
** In december 2016 is een bijdrage van het Naoberfonds ontvangen van € 2.000 en de
Rabobank vrijwilligersprijs van € 300, beide voor de aanschaf van ondergoed in 2017.
*** De bijdrage voor energiekosten is in 2016 ontvangen, de afrekening over het jaar 2016 is
in 2017 betaald.
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