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VOORWOORD 

Kledingbank Limburg is een zelfstandige stichting met ANBI erkenning en is een door de Provincie Limburg erkende 

Maatschappelijke Organisatie. Zij is sinds 2005 actief voor de groep mensen die op of onder het minimum leven. 

Vanaf de oprichting heeft de organisatie een stormachtige groei doorgemaakt en dat is nog steeds het geval. 

De activiteiten van Kledingbank Limburg sluiten inhoudelijk aan bij de onderwerpen, die in elk geval voor de 

doelgroep, maatschappelijke relevantie hebben. Kledingbank Limburg voorziet op een effectieve manier in de 

basale behoefte van onze cliënten, die deze zelf gezien hun situatie niet geheel meer kunnen invullen. De uitgifte 

van kleding gebeurt door middel van doorverwijzing van een erkende instelling en op afspraak in het in Maasbracht 

gelegen uitgiftecentrum (winkel), of tijdens uitgiftedagen (Kledingdagen) in een aantal gemeenten. 

Het jaar 2020 hadden wij ons anders voorgesteld, maar wie had dat niet! De gevolgen van de Corona-pandemie 

hadden logischerwijs hun uitwerking op de ontwikkeling van inkomsten en uitgaven gedurende het verslagjaar, 

alsmede op de financiële positie per einde jaar. Gebruikelijk activiteiten/werkzaamheden zoals de Kledingdagen 

konden geen doorgang vinden en leidde tot verlies aan inkomsten Daarnaast werden als gevolg van de langdurige 

sluiting c.q. beperkte openstelling van de winkel ook daardoor aanzienlijk minder kledingpakketten verstrekt, met 

minder opbrengsten als gevolg.  

In een aantal gevallen zijn (vooruit ontvangen) subsidies door verstrekkers omgezet in een waarderingssubsidie, 

waardoor een acuut liquiditeitstekort kon worden voorkomen. Per 31 december had ten aanzien van een aantal 

vooruit ontvangen subsidies nog geen formele besluitvorming ten aanzien van de afwikkeling plaatsgevonden. Voor 

eventuele terugbetalingsverplichtingen zijn reserveringen getroffen. Met instemming van de Provincie Limburg 

mocht een bestemmingsreserve van € 40.000,- worden ingezet ter financiering van gemiste inkomsten. 

Kledingbank Limburg maakte in 2020 zoveel als mogelijk gebruik van de diverse NOW-regelingen en ontving uit 

dien hoofde diverse voorschotten, in totaal € 85.000. Onzekerheid bestaat per balansdatum over de hoogte van de 

definitieve afrekening. Externe ondersteuning bij het opstellen van de definitieve aangifte wordt in 2021 ontvangen 

en heeft mede geleid tot een reservering voor een schatting van de terug te betalen NOW-bijdrage. Alle 

gebeurtenissen en omstandigheden in ogenschouw nemend hebben geleid tot het besluit door directie en bestuur 

de viering van het derde lustrum van het bestaan van de Kledingbank te annuleren. De voorziening die in afgelopen 

jaren was opgebouwd tot een bedrag van € 20.000 kon daardoor vrijvallen ten gunste van het resultaat. 

Met een gedegen terughoudend financieel beleid zijn we het jaar 2020 uiteindelijk zonder al te grote kleerscheuren 

doorgekomen en hebben we met dank aan velen de Kledingbank Limburg door deze moeilijke periode heen kunnen 

loodsen en kunnen we weer gematigd positief naar de toekomst kijken. 

Maasbracht,  1 juli 2021 

 

Twan Huijskens 
Voorzitter  
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OVER KLEDINGBANK LIMBURG 

INLEIDING 

De afgelopen vijftien jaar steeg in Nederland de kledingverkoop met zestig procent. In een gemiddelde Nederlandse 

kledingkast liggen zo’n 173 kledingstukken. (Onderzoek H.v.A., 2017). Hiervan liggen gemiddeld vijftig stuks méér 

dan een jaar ongebruikt in de kast. Verder kopen we jaarlijks ongeveer 46 nieuwe kledingstukken – waaronder 

schoenen en accessoires – en doen we er ook weer zo’n 40 stuks de deur uit.  

Tegelijkertijd woont er in ditzelfde Nederland een groeiende groep mensen, die geen geld hebben om kleren te 

kopen. Deze mensen zijn bijvoorbeeld hun baan kwijtgeraakt, hebben problematische schulden of staan er 

plotseling alleen voor. Sommige mensen schamen zich voor deze geldzorgen. Ook al is de situatie niet altijd hun 

eigen schuld, toch kan armoede zorgen voor minder zelfvertrouwen. Kledingbank Limburg wil een bijdrage leveren 

om deze mensen hun gevoel van eigenwaarde terug te geven, zodat zij met meer zelfvertrouwen mee kunnen doen 

in onze samenleving.  

En meedoen nemen we soms ook heel letterlijk! We bieden maatschappelijke stages, begeleiden statushouders 

richting de arbeidsmarkt, bieden mensen met een beperking een beschermde werkplek, zijn een erkend 

leerwerkbedrijf en bieden een betekenisvolle werkplek aan meer dan 100 vrijwilligers.  

MISSIE  

Kledingbank Limburg staat voor het terugdringen van armoede, maatschappelijke uitsluiting en verspilling van 

kleding en schoenen. 

VISIE 

Kledingbank Limburg wil samenwerken en/of ondersteuning bieden aan álle gemeenten en organisaties, binnen én 

buiten Limburg, die een bijdrage willen leveren aan het terugdringen van armoede, maatschappelijke uitsluiting en 

verspilling van kleding en schoenen. 

DOELSTELLINGEN 

 We ONDERSTEUNEN mensen in armoede door het uitgeven van kleding en schoenen 

 We bieden mensen een (tijdelijke) plek in onze organisatie zodat ze kunnen MEEDOEN op de arbeidsmarkt en 

in onze samenleving 

 We zorgen ervoor dat kleding en schoenen worden HERGEBRUIKT 

STRATEGIE 

ONDERSTEUNEN 

 We verstrekken kleding en schoenen in ons uitgiftecentrum in Maasbracht 

 We verstrekken kleding en schoenen op kledingdagen in diverse gemeenten in Limburg 

 We ondersteunen gemeenten en organisaties bij lokale initiatieven op het gebied van kledinghulp 
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 We zijn een actieve partner in samenwerkingsverbanden voor het terugdringen van armoede, 

maatschappelijke uitsluiting en verspilling van kleding en schoenen 

MEEDOEN 

 We bieden medewerkers en vrijwilligers een betekenisvolle werkplek 

 We zijn  een erkend leerbedrijf en bieden leer-werktrajecten 

 We bieden plaatsen voor (maatschappelijke) stages 

 We bieden ruimte voor dagbesteding aan mensen met een beperking 

HERGEBRUIKEN 

 We verzamelen zoveel mogelijk (gebruikte) kleding en schoenen via inzamelpunten en verwerken dit in ons 

magazijn in Maasbracht 

 We hergebruiken kleding en schoenen door kledinguitgifte en zoeken actief naar mogelijkheden om 

onbruikbare kleding zo duurzaam mogelijk te recyclen 

O  
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ONZE ORGANISATIE 

INLEIDING 

Kledingbank Limburg is zo’n 15 jaar geleden opgericht om mensen in armoede te ondersteunen met kledinghulp. 

De notariële akte voor de oprichting van de stichting passeerde in november 2005. In de loop der jaren is het 

oorspronkelijk kleinschalige initiatief uitgegroeid tot de organisatie die het vandaag de dag is: een provinciaal 

erkende maatschappelijke organisatie die jaarlijks zo’n 10.000 mensen van kledinghulp voorziet, heel veel mensen 

een betekenisvolle werkomgeving biedt en vele duizenden kledingstukken een duurzaam tweede leven geeft. 

De Kledingbank Limburg is een inclusieve organisatie waar voor iedereen een plek is, ongeacht leeftijd, opleiding, 

functie, geslacht, herkomst, levensovertuiging, enzovoorts. In de praktijk van alledag maken we dan ook geen 

onderscheid in doelgroepen en kijken we vooral naar mogelijkheden, talenten en persoonlijke groei. Maar boven 

alles werken we iedere dag weer aan een organisatie waarin medewerkers en vrijwilligers zich welkom, veilig en 

gewaardeerd voelen! 

BESTUUR 

Het bestuur van Stichting Kledingbank Limburg bestaat tenminste uit 5 personen, allen ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel. De benoeming van haar leden geldt voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid van 

maximaal twee herbenoemingen. Het bestuur voldoet aan de bepalingen van ‘good governance’; de bestuursleden 

hebben geen enkele economische- of anderszins belanghebbende relatie met de Kledingbank. Zij zijn lid van het 

bestuur vanuit hun verbondenheid met de doelstellingen van de stichting.  

Het stichtingsbestuur bleef in 2020 ongewijzigd en kende de volgende samenstelling: 

Voorzitter Twan Huijskens 

Secretaris Jan Willem Westra 

Penningmeester Bernard Klootsema 

Algemeen Bestuurslid Martine Smeets-Evers 

Algemeen Bestuurslid Vivienne Gommers-Weijnen 

 

MEDEWERKERS 

Kledingbank Limburg heeft 13 medewerkers met een parttime dienstverband voor administratieve-, logistieke- en 

overige uitvoerende functies. We bieden een salaris wat overeenkomt met het loongebouw van de CAO Sociaal 

Werk. Het afgelopen jaar is het aantal medewerkers gelijk gebleven, ondanks de soms zorgwekkende financiële 

situatie van onze organisatie door alle beperkingen die de uitbraak van COVID-19 met zich meebracht. Dit is 

enerzijds te danken aan de ruimhartigheid van onze subsidieverleners; anderzijds heeft de landelijke NOW-regeling 

onze organisatie ook de nodige steun opgeleverd. 
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VRIJWILLIGERS 

Kledingbank Limburg kent een groep van ruim 100 vrijwilligers, die diverse werkzaamheden uitvoeren in de 

organisatie. Een deel van hen is al vanaf de oprichting van de Kledingbank betrokken bij onze organisatie. Van 

sorteren tot kledinguitgifte en van transport tot onderhoud: de vrijwilligers staan altijd klaar en zijn onmisbaar voor 

het uitvoeren van al onze werkzaamheden. 
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WERKPLAN EN RESULTATEN 

EEN NIEUW JAAR 

Het jaar 2020 begon als alle andere jaren. Na het vuurwerk, de champagne en de oliebollen, begonnen we vol 

goede moed en inspiratie aan het nieuwe jaar. Nog niemand kon voorzien dat het jaar totaal anders zou lopen dan 

wij hadden gepland en begroot in ons werkplan 2020. 

COVID-19 

De maatregelen en beperkingen rond de uitbraak van COVID-19 hebben het afgelopen jaar flinke sporen getrokken 

in de organisatie. Halverwege de maand maart sluit de Kledingbank haar deuren voor een lockdown van een maand 

of drie. Alle afspraken rond kledinguitgifte en kledingdagen worden afgezegd en medewerkers, vrijwilligers en 

cliënten van de dagbesteding zitten in één klap thuis. Het spreekt voor zich dat dit niet alleen een grote impact had 

op de organisatie, maar vooral ook op alle mensen die deze organisatie vormen of afhankelijk zijn van de 

Kledingbank. 

SPANNENDE TIJDEN 

Het stilleggen van al onze activiteiten had niet alleen grote gevolgen voor de organisatie van de Kledingbank; ook 

de financiële positie van de organisatie kwam plotseling flink onder druk te staan. Doordat kledingdagen werden 

geannuleerd en onze winkel tijdelijk gesloten was voor kledinguitgifte, kwam er nauwelijks geld binnen. 

Ondertussen liepen alle vaste lasten en verplichtingen gewoon door. Het is onnodig te vermelden dat dit natuurlijk 

een spannende situatie opleverde. Dankzij de ruimhartigheid van een aantal subsidieverleners en de landelijke 

NOW-regeling, heeft de Kledingbank de nodige financiële steun gekregen waardoor de organisatie overeind heeft 

kunnen blijven.  

OPSTARTEN 

Wanneer eind juni het leven weer voorzichtig op gang komt, heropent ook de Kledingbank haar deuren. Met de 

vaste medewerkers en een zeer beperkt aantal vrijwilligers wordt de dienstverlening weer opgepakt. Uiteraard 

worden op de werkvloer de nodige beschermingsmaatregelen genomen. Zo komt er een mondkapjesplicht en 

worden de sorteertafels zó ingericht, dat iedereen anderhalve meter afstand van elkaar kan houden. Maar het 

allerbelangrijkste is toch wel dat we onze dienstverlening weer op kunnen pakken! De eerste kledingdagen staan 

weer in de agenda en ook in onze winkel en aan de afsprakenlijn begint het normale leven weer een beetje op gang 

te komen.  

TWEEDE GOLF 

Wanneer in het najaar de tweede golf zich aandient, zijn we beter voorbereid op wat er komen gaat. Waar overal 

in Nederland de niet-essentiële winkels hun deuren moeten sluiten, mag de Kledingbank haar winkel openhouden 

vanwege haar status van essentiële voorziening. En daar zijn we om  heel veel redenen blij om en trots op. 

TROTS 

Trots zijn we: ongelooflijk trots! Trots op het feit dat we, ondanks alle maatregelen en beperkingen die de uitbraak 

van COVID-19 met zich mee heeft gebracht, in 2020 tóch in staat zijn geweest 4784 volwassenen en 1987 kinderen 

een steuntje in de rug te geven met een kledingpakket. We zijn trots op ál onze medewerkers en vrijwilligers, die 
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in dit ingewikkelde jaar iedere keer weer nieuwe mogelijkheden zagen om ons werk zo goed mogelijk dóór te laten 

gaan. Ondanks het feit dat het jaar 2020 totaal anders verliep dan we van tevoren hadden bedacht, geven de 

opgedane ervaringen ons vertrouwen in de organisatie, in onze partners en in onze mensen.  

Het geeft ons vertrouwen in onze toekomst!  
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FINANCIELE VERANTWOORDING 

De operationele consequenties van de Corona-pandemie hadden logischerwijs hun uitwerking op de ontwikkeling 

van inkomsten en uitgaven gedurende het verslagjaar, alsmede op de financiële positie per einde jaar. 

Belangrijk minder subsidies werden verkregen als gevolg van het beperkt aantal kledingdagen dat kon worden 

georganiseerd. Daarnaast werden als gevolg van de langdurige sluiting cq beperkte openstelling van de winkel ook 

daardoor aanzienlijk minder kledingpakketten verstrekt, met minder opbrengsten als gevolg. In een aantal gevallen 

zijn (vooruit ontvangen) subsidies door verstrekkers omgezet in een waarderingssubsidie, waardoor een acuut 

liquiditeitstekort kon worden voorkomen. Per 31 december had ten aanzien van een aantal vooruit ontvangen 

subsidies nog geen formele besluitvorming ten aanzien van de afwikkeling plaatsgevonden. Voor eventuele 

terugbetalingsverplichtingen zijn reserveringen getroffen.  

Overeenkomstig het schrijven van de provincie d.d. 20 mei 2020 is de bestemmingsreserve van € 40.000 ingezet 

ter financiering van gemiste inkomsten. 

In een enkel geval wordt vanuit subsidieverstrekker gevraagd naar een controleverklaring. Hiervan was in 

voorgaande jaren nog geen sprake. Een reservering is opgenomen voor de mogelijke hieraan verbonden kosten. 

Kledingbank Limburg maakte in 2020 zoveel als mogelijk gebruik van de diverse NOW-regelingen en ontving uit 

dien hoofde diverse voorschotten, in totaal € 85.000. Onzekerheid bestaat per balansdatum over de hoogte van de 

definitieve afrekening. Externe ondersteuning bij het opstellen van de definitieve aangifte wordt in 2021 ontvangen 

en heeft mede geleid tot een reservering voor een schatting van de terug te betalen NOW-bijdrage.  

Alle gebeurtenissen en omstandigheden in ogenschouw nemend hebben geleid tot het besluit door directie en 

bestuur de viering van het derde lustrum van het bestaan van de Kledingbank te annuleren. De voorziening die in 

afgelopen jaren was opgebouwd tot een bedrag van € 20.000 kon daardoor vrijvallen ten gunste van het resultaat. 

Dankzij verschillende maatregelen, vanuit de landelijke overheid (NOW-regeling), provincie (herbestemming 

reserves), gemeentelijke overheden (waarderingssubsidies) en intern, is de Kledingbank in staat geweest een 

bijzonder moeilijk jaar met een beperkt verlies en met nog enige reserves af te sluiten. Afhankelijk van de duur van 

de impact van de Corona-pandemie zullen verdere maatregelen en aanwending van reserves noodzakelijk zijn. 

Desalniettemin spreken bestuur en directie het vertrouwen uit samen met belanghebbenden de continuïteit van 

de Kledingbank in de nabije toekomst te kunnen waarborgen. 


































