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1  Voorwoord. 

 

Ik heb, in mijn functie als voorzitter van de Stichting Kledingbank IJmond, al  een aantal 

malen een voorwoord mogen schrijven bij de jaarverslagen, die wij inmiddels hebben 

uitgebracht. 

Deze keer –en wij praten over de maand mei in 2020- valt mij dat schrijven zwaar omdat de 

omstandigheden waarin wij wereldwijd terecht zijn gekomen totaal zijn veranderd door de 

confrontatie met het Coronavirus ofwel Covid-19 – om die reden hebben wij besloten om al 

direct in maart de winkel te sluiten om een mogelijk risico van besmetting bij onze vrijwilligers 

te voorkomen – op een later moment is ook de inzameling stopgezet omdat er geen enkele 

doorstroming meer zit in ons voorheen goed functionerende systeem. 

In een recente bestuursvergadering hebben wij besloten om niet eerder open te gaan dan dat 

alle seinen van overheidswege op groen staan ! 

Terugblikkend op 2019, wat dan opeens een jaar blijkt te zijn waarin wij ongedwongen van alles 

konden ondernemen, afspreken en regelen, kan ik concluderen dat wij een positief jaar hebben 

gedraaid. Wij zijn een Stichting zonder winstoogmerk, maar wij hebben dankzij een aantal 

gulle gevers ook dit jaar weer ons Ondergoedfonds op volle kracht kunnen laten functioneren 

en daar zijn met name onze klanten heel blij mee. Ook de inbreng door particulieren liep heel 

goed. 

De Rabobank –vanaf de start al onze huisbankier- heeft ons in de loop van 2019 voorzien van 

een behoorlijk aantal papieren koffiebekers en tegen het eind van dat jaar ons nog een cheque 

overhandigd van €-1.000,- vanuit een speciale selectie uit de Medezeggenschapsraad en daar 

zijn wij blij mee. 

Ook heeft er in meerdere winkels in de omringende gemeenten een soort spaarpot gestaan 

waarin klanten geld konden doneren voor ons Ondergoedfonds en dat was een mooi initiatief !  

Een tegenvaller was dat de onderhoudskosten aan onze bedrijfswagen vanwege groot 

onderhoud verdeeld over het jaar fors zijn opgelopen. Wij hebben deze onkosten uit onze 

algemene middelen kunnen betalen en kunnen op een veilige manier weer de weg op. 

Positief was dat de economie in 2019 op volle kracht draaide – het aantal werklozen historisch 

laag was en dat gegeven ook belangrijk was voor ons klantenbestand – daarin hebben wij een 

zekere daling vast kunnen stellen en hopen dat deze mensen in betere financiële 

omstandigheden terecht zijn gekomen waardoor een bezoek aan de Kledingbank niet meer 

nodig bleek. 
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Wij doen er alles aan om de activiteiten van de Kledingbank IJmond te continueren met de 

inzet van onze ruim 30 vrijwilligers – ook voor hen zijn het rare en onzekere tijden en wij 

hopen dat iedereen vooral gezond uit deze crisis komt.  

Beverwijk, mei 2020 

 

Charles A. de Boer, 

Voorzitter Stichting Kledingbank IJmond 

 

2. Resultaten 2019 

 

2.1 Sponsoren en donateurs 

   Financiële bijdragen voor de stichting kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer:   

    NL23RABO 014.86.36.039 t.n.v. Stichting Kledingbank IJmond.  

Financiële bijdragen voor het ondergoedfonds kunnen worden overgemaakt op 

bankrekeningnummer: 

NL23RABO 014.86.36.039 t.n.v. Stichting Kledingbank IJmond o.v.v. ondergoedfonds. 

2.2 Inzameladressen 

   De inzameladressen voor kleding zijn te vinden in alle IJmondgemeenten.  

Beverwijk Kledingbank IJmond, Ambachtstraat 11, Beverwijk      

  dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 10.00 – 12.30 uur 

Beverwijk:  Sancta Maria 

  Wilgenhoflaan 2a 

  elke werkdag van 09.30-11.30 uur.  

Castricum:  Vintagewinkeltje Dijk en Duin 

  Watertorenpad 10 

  Landgoed Duin en Bosch (volg de bordjes “De oude keuken”)   

  maandag t/m vrijdag van 13.00 – 16.00 uur 

Heemskerk: Deukelven 75 

  alle dagen van de week 

Uitgeest: De Spin 50 

  alle werkdagen van de week 

Velserbroek: Kerkelijk Centrum het Kruispunt  

  Zon Bastion 3  

  dinsdag tussen 10-12 uur 

Santpoort: Winkel Gijs en Guus 

     Broekbergenlaan 42 Santpoort 

     tijdens openingstijden van de winkel 
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2.3 Klanten 

    De toelatingseisen voor klanten zijn:  

    Wia, Wajong, Bijstandsuitkering,  mensen onder bewindvoering en in de schuldhulpverlening  

    en ouderen met uitsluitend A.O.W. uitkering.   

    Deze gegevens worden één keer per jaar van al onze klanten  getoetst. 

Nieuwe klanten konden zich in 2019 iedere woensdag tussen 13.00 – 15.00 uur inschrijven.   
De klanten waren in 2019 ingedeeld in zes groepen van ongeveer 150 personen per groep.  

Zij konden één keer in de zes weken komen winkelen en 3 stuks kleding p.p. uitzoeken. 
De inschrijving van nieuwe klanten kan ook in 2020 elke woensdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur. 

 

Nederlandse taalcursussen. 

Onze buitenlandse klanten wijzen we prominent, door middel van folders van de buurthuizen uit 

de diverse gemeenten, op de mogelijkheid om een Nederlandse taalcursus te volgen. 

 

2.4 Onderstaand overzicht geeft inzicht in het aantal ingeschreven personen/gezinnen  

aan het eind van 2019 per gemeente. 

 

Gemeente    Aantal ingeschreven    Aantal gezinnen 

        personen     

Beverwijk 286 99 

Heemskerk 252 110 

Velsen 436 148 

Castricum 13 5 

Uitgeest 20 11 

   

Totaal 1.007 373 
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2.5 Het volgende overzicht geeft inzicht in het totaal aantal personen/gezinnen  

dat in 2019 per week heeft gewinkeld en nieuwe personen die ingeschreven 

zijn in 2019 bij Kledingbank IJmond. 

   

 
 

Aantal personen Aantal gezinnen 
             

Totaal A groep in 2019 808 303 
Totaal B groep in 2019 927 307 

Totaal C groep in 2019 740 216 
Totaal D groep in 2019 903 318 

Totaal E groep in 2019 880 259 
Totaal F groep in 2019 754 240 

   

Totaal aantal bezoekers in 2019 5.269 1.738 
   

Totaal aantal bezoekers in 2018 5.783 1.964 
   

Verschil tussen totaal 2019 en 2018 -514 -226 
   

Totaal nieuwe inschrijvingen in 2019 257 95 

 

2.6 Naamsbekendheid 

   In de zes jaar dat de kledingbank actief is weten inwoners van de IJmond van ons bestaan. 

           Onze affiche hangt en onze folder is beschikbaar bij o.a.: 

- Indicatie instellingen (Socius) 
- Buurthuizen  
- Sociale wijkteams 

- Opvanghuizen 
 

2.7 Public Relations en Communicatie 
Met persberichten doen we specifieke oproepen voor kleding, beddengoed, kinderkleding of    

vragen we om grote maten voor speciale klanten. 
Voor het ondergoedfonds richten we ons vooral op regionale fondsen. 

Ons grootste communicatieobject is echter onze bestelbus. Deze opvallende verschijning haalt 
kleding op bij winkels en particulieren in de hele IJmond. 
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Op onze website  www.kledingbankijmond.nl   verstrekken we alle actuele informatie.                                                                                                                                  

Via info@kledingbankijmond.nl  zijn wij altijd schriftelijk bereikbaar. 
 

 Social media. 

Op facebook is Kledingbank IJmond actief met actuele informatie. 

 Telefonisch is de kledingbank dagelijks te bereiken onder nummer  

06-40512420. 

 

3. Organisatie 

3.1 Doel van Stichting Kledingbank IJmond  

De Stichting Kledingbank IJmond heeft ten doel gebruikte hedendaagse kleding van goede 

kwaliteit te verstrekken aan inwoners van de IJmond, die het (tijdelijk) nodig hebben.  

Daartoe richt de kledingbank zich op mensen met een bijstand, wia en wajong uitkering. Ook 

personen onder bewindvoering en in de schuldhulpverlening, met uitsluitend AOW en met een 

minimum inkomen kunnen een beroep doen op de kledingbank.  

De kledingbank realiseert haar doel door:  

Het inzamelen van dames- heren- en kinderkleding, beddengoed, schoenen, handdoeken en 

sportkleding.  

De stichting heeft geen winstoogmerk 

 

 

http://www.kledingbankijmond.nl/
mailto:info@kledingbankijmond.nl


Jaarverslag Stichting Kledingbank IJmond 2019 
 

3.2 Ondergoedfonds 
Het Ondergoedfonds van de Kledingbank IJmond bestaat inmiddels 4 jaar. 

Uit hygiënische overwegingen verstrekken wij geen gebruikt ondergoed aan onze 
klanten. 

We zijn dan ook heel blij met de gulle giften van particulieren, kerken, clubs en acties van 
bedrijven. Dankzij deze financiële bijdragen kunnen wij onze klanten voorzien van nieuw 
ondergoed en sokken. 

Met name kinderen hebben regelmatig een maatje groter nodig.  
Met nieuw ondergoed en sokken maken we onze klanten dus erg blij!  

 
We streven ernaar om elke klant 2x per jaar 3 slips of boxer shorts, 2 paar sokken en 1 hemd 

te verstrekken. Voor de inkoop van het ondergoed wordt goed gekeken waar we dit zo 
voordelig mogelijk kunnen aanschaffen. 

 
Na ontvangst van diverse donaties zijn we in 2019 het hele jaar in staat geweest 
om in van elke gangbare maat voldoende spullen op voorraad te hebben.  

 
Zonder donateurs kan het ondergoedfonds niet bestaan. Daarom wordt het Ondergoedfonds 

regelmatig onder de aandacht gebracht. 
 

Financiële bijdragen voor het ondergoedfonds kunnen worden overgemaakt op 

bankrekeningnummer NL23RABO 014.86.36.039 t.n.v. Stichting Kledingbank IJmond 

o.v.v. Ondergoedfonds. 
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3.3 Organisatiestructuur 

Stichting Kledingbank IJmond is een onafhankelijk stichting en wordt uitsluitend gerund door 

vrijwilligers. De kledingbank telt een hechte groep van ruim 30 vrijwilligers. 

 

Het bestuur bestond in 2019 uit: 

De heer Charles de Boer  voorzitter 

Mevrouw Henny Kelder  secretaris/penningmeester 

De heer Cas van Eerden  PR en Logistiek. 

 

3.4 Vrijwilligers 

Adequate bemensing van de stichting vraagt voortdurende aandacht van zowel het bestuur als 

van de vrijwillige medewerkers zelf. 

Het gaat daarbij om het behoud van de goede werksfeer, de deskundigheid bij het sorteren 

van de kleding en de kennis van de behoeftes van de klanten. 

       Heel 2019 waren er zes vrijwilligers betrokken bij het sorteren van de kleding 

zes bij het inzamelen en ruim twintig waren actief in de winkel. 
    

Vrijwilligersverzekering. 

Via de gemeente Beverwijk zijn alle vrijwilligers van de kledingbank verzekerd voor ongevallen 
tijdens  hun inzet voor de kledingbank. Dus ook de vrijwilligers uit Velsen, Heemskerk, 

Castricum en Uitgeest. 
 

3.5 Besteding van de middelen 

Stichting Kledingbank IJmond werkt effectief en efficiënt. Dankzij eigen acties, sponsoren en 

donateurs  kan de stichting zichzelf financieel bedruipen. 

3.6 Openingstijden 

Stichting Kledingbank IJmond is gevestigd aan de Ambachtstraat 11, 1948 PB Beverwijk. 

Voor klanten is de Kledingbank elke woensdag geopend van 10.00 – 15.30 uur. 

Voor de inbreng en het sorteren van kleding is de Kledingbank open op dinsdag-, donderdag- en 

vrijdagochtend van 10.00 – 12.30 uur. 

3.7 Financiële verantwoording 

Op de website www.kledingbankijmond.nl is het financiële jaarverslag 2019 van Stichting 

Kledingbank IJmond gepubliceerd. Het financiële jaarverslag 2019 is vastgesteld in de 

bestuursvergadering van 27 juli 2020. Ook de jaarverslagen van de voorgaande jaren staan op 

onze website vermeld. 

 

 

 

 

http://www.kledingbankijmond.nl/
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3.8 ANBI Certificaat en Kamer van Koophandel 

De Stichting Kledingbank IJmond heeft de ANBI status en staat als zodanig geregistreerd bij 

de belastingdienst onder nummer 851.828.796. 

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Giften aan Stichting Kledingbank IJmond zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. Dit geldt zowel 

voor bedrijven als particulieren. 

 Inschrijving bij de Kamer van Koophandel 

Stichting Kledingbank IJmond staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam 

onder nummer 55710867 

 

3.9 Inzet financiële middelen van fondswerving en donaties .  

Deze inkomsten worden bij Stichting Kledingbank IJmond uitgegeven waarvoor de gever ze 

heeft bedoeld. 

Het bestuur en alle medewerkers werken volledig onbezoldigd.  
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3.10 Financieel jaarverslag 2019.   

  

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019     

  Inkomsten Uitgaven 

      

Saldo 01-01-2019  €         22.444,84    

Saldo + donaties ondergoedfonds  €           9.391,82    

Donaties  €           1.500,00    

Inkomsten uit acties  €         13.808,20    

Toegang kledingbank  €           3.573,56    

Wisselgeld in kas  €               18,00    

      

Organisatiekosten    €           3.657,20  

Uitgaven aanschaf ondergoed    €           8.659,63  

Aanvulling ondergoedfonds    €           2.000,00  

Vervoer/brandstof    €           1.388,74  

Kosten/onderhoud bus/aanhanger    €           6.472,21  

Kosten vrijwilligers    €           4.570,00  

Belastingen en Waterschap en       

Bankkosten en KvK    €             764,67  

Reservering bus/aanhanger/onderhoud      

apparatuur/winkel    €         22.000,00  

      

Totaal  €         50.736,42   €         49.512,45  

   

Totaal saldo 31-12-2019  €           1.223,97 

 Saldo 31-12-2019 lopende rekening  €              491,78    

Saldo 31-12-2019 ondergoedfonds  €              732,19    

  
  

   FINANCIEEL JAARVERSLAG ONDERGOEDFONDS 2019 

       

Inkomsten ondergoedfonds  €           9.391,82    

Kosten ondergoedfonds    €           8.659,63  

      

Saldo ondergoedfonds 31-12-2019  €              732,19    
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3.15 Begrotingen 2020 

 

 

BEGROTING 2020     

  Inkomsten Uitgaven 

Inkomsten     

Sponsoring huur winkel  €                 12.000,00    

Donaties energiekosten + water  €                   3.000,00    

Sponsoring huur magazijn  €                   1.500,00    

Overige donaties  €                   3.000,00    

Entreegelden  €                   2.000,00    

Inkomsten uit acties  €                 15.000,00    

Uit reservering voor nieuwe bus  €                   9.350,00    

 

    

Uitgaven     

Huur winkel    €                12.000,00  

Energiekosten + water    €                  3.100,00  

Huur magazijn    €                  1.500,00  

Organisatiekosten    €                  3.000,00  

Kosten vrijwilligers    €                  2.900,00  

Vervoerskosten/brandstof    €                  1.500,00  

Aanschaf nieuwe bus    €                20.000,00  

Belettering nieuwe bus    €                     650,00  

Verzekeringen/belastingen    €                  1.200,00  

   

 Totaal  €               45.850,00  €          45.850,00  

 
                                    

 
    

BEGROTING ONDERGOEDFONDS 2020     

      

Donaties particulieren  €                   4.000,00    

Donaties charitatieve instellingen,  €                   5.000,00    

organisaties, bedrijven en clubs     

 

    

Uitgaven ondergoedfonds    €                  9.000,00  

   

Totaal   €            9.000,00   €           9.000,00 
 


