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Doelstelling
Onze statuten vermelden dat wij als doelstelling hebben “ het
uitgeven en doorgeven van (her) bruikbare kleding, textiel en
schoeisel aan (tijdelijk) financieel behoeftigen, dan wel de verkoop
ervan in het algemeen, en al het geen wat hiermede rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord”.

Wij trachten dit doel te bereiken door:
➢ het, zonder vergoeding, aannemen en het gratis verstrekken
van kledingstukken, schoenen en textiel in de ruimste zin van
het woord, zoals bijvoorbeeld linnengoed, beddengoed,
gordijnen en dergelijke, aan mensen die zich dit niet financieel
kunnen permitteren
➢ de verkoop van 2e hands kleding
➢ het verkrijgen van subsidies , sponsorgelden , legaten en andere
verkregen inkomsten
➢ de inzet van vrijwilligers die hun werkzaamheden onbezoldigd
verrichten
➢ het onder de aandacht brengen van activiteiten van de stichting

Doelgroep
Mensen die in financiële problemen zijn geraakt en daardoor
gedurende een korte of langere periode niet zelfstandig in hun eerste
levensbehoefte kunnen voorzien. Wij beschouwen kleding als een
eerste levensbehoefte.
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Beheer en organisatie
De stichting wordt beheerd door een bestuur van maximaal vijf
personen dat richting geeft aan het organiseren van de
werkzaamheden. Het bestuur werkt onbezoldigd en stuurt
vrijwilligers aan die hun werkzaamheden ook onbezoldigd verrichten.

Er wordt kleding ingezameld die voldoet aan de eisen des tijds en
goed bruikbaar is. Deze wordt verstrekt aan mensen uit de
doelgroep.
Om mensen uit de doelgroep te verkrijgen wordt gebruik gemaakt
van verwijzende instanties of personen uit bepaalde beroepsgroepen
zoals maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, artsen,
wijkverpleegkundigen, leerkrachten maar ook kerken, moskeeën,
schuldhulpverlening en gemeentelijke instellingen kunnen
doorverwijzen. Er kan verwezen worden door gebruik te maken van
een standaard invulformulier wat verkrijgbaar is via verwijzers maar
ook via een getekende inkomensverklaring van de gemeente.
Deelnemers aan de kledingbank moeten jaarlijks een nieuw
invulformulier of een nieuwe inkomensverklaring overleggen.
Verwijzers zelf beoordelen aan de hand van hun eigen criteria of
inzicht of iemand in aanmerking komt of blijft komen tot het
verwerven van kleding.
Met een identiteitsbewijs en getekend invulformulier of een
inkomensverklaring kan een deelnemer voor een jaar terecht bij de
stichting en hij of zij met evt. kinderen krijgt hiervoor een bepaald
aantal kledingstukken. Voor een volwassen man of vrouw acht stuks
per kwartaal voor elk ingeschreven kind tien. Jaarlijks wordt er ook
textiel als hoeslakens, dekens e.d. verspreid.
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Alle verstrekte materialen worden opgetekend in een persoonlijk
dossier wat met respect voor de privacygegevens wordt
gearchiveerd.
Op verzoek van verwijzers kan worden afgeweken van bovenstaande
hoeveelheden te verkrijgen kleding.
In principe moeten kinderen bij hun ouders aanwezig zijn bij de
uitgifte van kleding, de openingstijden zijn hierop aangepast.

Iedereen die wil kan kleding aanbieden aan de stichting. Vrijwilligers
sorteren de binnengekomen kleding en plaatsen de kleding in de
daarvoor bestemde winkelrekken of leggen deze in de
voorraadruimte. Kleding die niet “goed” genoeg is om te verstrekken
of te verkopen gaat naar een ander goed doel bijv. Roemenië. Niet
bruikbare kleding wordt doorgezet naar de plaatselijke
kledingcontainers van de gemeente.

Tegen standaardprijzen wordt de binnengekomen kleding ook
verkocht. Om kleding te kunnen kopen hoeven kopers geen
verwijzing of verklaring te hebben. Ieder staat dus vrij om kleding te
kopen. De verkregen inkomsten uit de verkoop van kleding wordt
gebruikt om de uitgaven van huur en andere onkosten te voldoen.
Als stichting hopen we zo financieel te kunnen blijven bestaan.
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Financiële verantwoording
Als stichting verwerven wij vooral inkomsten uit de verkoop van de
gekregen kleding. Wij verkopen deze tweedehands kleding via onze
winkel die we “VIAVIA” noemen.
De middelen die wij binnen krijgen gebruiken wij voor het betalen
van onze vaste lasten ( huur locatie en energiekosten). Verder vinden
wij dat we onze deelnemers ondergoed moeten aanbieden, ook dit
wordt betaald uit de inkomsten van de verkoop van kleding.
Tenslotte werken onze vrijwilligers waaronder ook het bestuur
onbezoldigd. Jaarlijks bieden wij daarom onze vrijwilligers een
gezellige middag en met de kerst een kerstattentie aan.
Indien er dan nog middelen over zijn worden deze gereserveerd. Het
reserveren van middelen doen we voor lastige tijden wanneer het
verkrijgen en verkopen van kleding stagneert. Ook in deze tijden
moeten we nl. wel de huur en verdere lasten van onze locatie
betalen.
Zo mogelijk doen wij vanuit onze reserves ook schenkingen aan
andere organisaties die voor eenzelfde doelgroep werken bijv.
stichting Leergeld of stichting het Vergeten kind. Ook organiseren wij
activiteiten voor mensen uit onze doelgroep als taalonderwijs, een
taal café en kleden wij ook deelnemers die een belangrijk gesprek,
bv. een sollicitatie gesprek hebben. Tot slot regelen wij ook
verstrekkingen voor een nieuwe wereldburger (Newbornpakket) en
aan zwangere vrouwen.

Jaarlijks publiceren wij onze jaarcijfers op de website voor
Nederlandse ANBI stichtingen ( www.anbi.nl ).
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Zakelijke gegevens stichting Kledingbank Laarbeek
Naam
Stichting Kledingbank Laarbeek
Adres locatie
Beekerheide 23c 5741 HB Beek en Donk
Adres secretariaat
Kapelstraat 73 5741 CC Beek en Donk
Telefoonnummer contactpersoon bestuur
06-28769081
Website
www.kledingbanklaarbeek.nl
Bestuursleden per 1 januari 2021
Henrie Bouwmans, voorzitter
Leonie Habraken , secretaris
Antonieke v.d Crommenacker- van Doore, penningmeester
Hanny Gijsbers - van Asseldonk, lid
Joke Hofman- Ros, lid
Nummer Kamer van Koophandel
61633615
IBAN nummer
NL09 RABO 0192093649
Fiscaalnummer
854422511
Onze stichting heeft een ANBI status met dossiernummer 92907.
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