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ALGEMENE INLEIDING 

De afgelopen vijftien jaar steeg in Nederland de kledingverkoop met zestig procent. De kledingkast 

van de gemiddelde Nederlander is nu gevuld met 173 kledingstukken. (Onderzoek Hogeschool van 

Amsterdam, 2017). Hiervan liggen gemiddeld vijftig stuks meer dan een jaar ongebruikt in de kast. 

Verder koopt de gemiddelde Nederlander jaarlijks 46 nieuwe kledingstukken – waaronder schoenen 

en accessoires – en doet er ook weer veertig de deur uit.  

Tegelijkertijd woont er in een rijk land als 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 deze mensen hun gevoel van eigenwaarde teruggeven. Zo 

kunnen zij met meer zelfvertrouwen meedoen 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 plaats aan meer dan 100 vrijwilligers.  

Maak kennis met de Kledingbank Limburg: een organisatie waar directe hulpverlening, 

maatschappelijke participatie én duurzaamheid hand in hand gaan. 
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OVER KLEDINGBANK LIMBURG 

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 

 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 
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PROVINCIE LIMBURG EN DE KLEDINGBANK 

INLEIDING 

Kledingbank Limburg is een provinciaal erkende maatschappelijke organisatie. We ondersteunen met 

onze dienstverlening zoveel mogelijk Limburgers in een kwetsbare positie. Ook bieden we mensen in 

een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beschermde (leer-)werkplek of dagbesteding.  Hiermee 

sluit de Kledingbank naadloos aan bij de doelstelling van de Sociale Agenda van de Provincie Limburg: 

“Het vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van Limburgers in een kwetsbare 

positie en het verbeteren van hun participatie in de samenleving”.  

AANSLUITING BIJ DE SOCIALE AGENDA LIMBURG 

De uitgangspunten van de Sociale Agenda Limburg en de Beleidsbrief Integratie kunnen eenvoudig 

worden vertaald naar de activiteiten van de Kledingbank Limburg. Vrijwel al onze activiteiten richten 

zich op het vergroten van zelfredzaamheid en samenredzaamheid van Limburgers in een kwetsbare 

positie. Van de inzamelpunten tot de uitgifte van kleding in onze winkel en van de vrijwilliger bij de 

afdeling logistiek tot de statushouder op de sorteerafdeling: iedereen in deze keten draagt zijn 

steentje bij aan een betere samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. We delen onze kennis, 

ervaring en inzet in onze samenwerking met gemeenten en maatschappelijke organisaties en doen 

hier op onze beurt ook weer nieuwe kennis op. Zo verbeteren we de kwaliteit van al onze activiteiten 

en breiden we onze dienstverlening uit en hebben we zoveel mogelijk maatschappelijke impact! 

AANSLUITING BIJ HET BELEIDSKADER MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES 

De activiteiten van de Kledingbank Limburg bieden ondersteuning aan mensen in kwetsbare positie 

om hen volwaardig mee te laten doen in de samenleving. Door het verstrekken van goede, moderne 

kleding aan mensen die in armoede leven, leveren we hen directe hulp en versterken we 

zelfvertrouwen, gevoel van eigenwaarde en daarmee de kansen in de samenleving. Daarnaast bieden 

we een (tijdelijke) werkomgeving aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. We 

werken met statushouders en combineren logistieke werkzaamheden met praktisch taalonderwijs en 

integratie. Kledingbank Limburg biedt ook plaats aan de vele vrijwilligers, die onze doelen en ambities 

mogelijk maken. Zij zijn een enorme kracht, zonder wie onze organisatie niet zou kunnen draaien!  

Waar mogelijk zoeken we verbinding en samenwerking met gemeenten en maatschappelijke 

organisaties. Vaak betreft dit een praktische samenwerking in de dagelijkse werkzaamheden, zoals bij 

onze relatie met de Voedselbank Limburg-Zuid. Hierbij delen we kennis en ondersteunen elkaar waar 

mogelijk of nodig. Soms betreft het zelfs verbindingen waaruit nieuwe projecten  ontstaan, zoals bij 

onze samenwerking met FAM!.  
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THEMA’S 2022-2024 

INLEIDING 

De drie doelstellingen van de Kledingbank Limburg (ONDERSTEUNEN, MEEDOEN en HERGEBRUIKEN) 

zijn de komende jaren de hoofdthema’s voor ál onze activiteiten. Dit kan natuurlijk niet zonder een 

stevige organisatie. Vandaar dat onze organisatie in dit hoofdstuk benoemd is als thema nummer 4. 

1.ONDERSTEUNEN 

UITGIFTE WINKEL 

Kledingbank Limburg geeft ieder jaar ongeveer 4500 kledingpakketten uit in onze winkel. Hier gaan 

we de komende jaren mee door. Waar wenselijk en mogelijk breiden we deze activiteit natuurlijk uit. 

Daarbij gaan we het gesprek aan met verwijzers en gemeenten om ook het aantal betaalde 

kledinguitgiften te vergroten. 

Activiteit Huidig 
aantal 

Doel Termijn 

We gaan door met het verstrekken van kledingpakketten 
in onze winkel 

4.5001 4.500 Doorlopend 

We vergroten het aandeel vergoede kledinguitgiften 70% 80% 2022 

KLEDINGDAGEN 

Voor wie Maasbracht niet om de hoek ligt, organiseren we kledingdagen op locaties door de hele 

provincie. Dit doen we in samenwerking met gemeenten. Op deze kledingdagen geven we zo’n 5000 

kledingpakketten uit. Hier gaan we de komende jaren natuurlijk mee door. Het organiseren van 

kledingdagen is echter een flinke logistieke operatie en vergt heel veel voorbereiding. De komende 

jaren onderzoeken we hoe we op onze kledingdagen méér mensen kunnen ondersteunen zonder onze 

organisatie meer te belasten. We denken hierbij bijvoorbeeld aan slimme samenwerking tussen 

gemeenten. 

Activiteit Huidig 
aantal 

Doel Termijn 

We gaan door met het verstrekken van kledingpakketten 
op onze kledingdagen  

5.000 5.500 Doorlopend 

We doen een onderzoek naar verbetering van de 
kledingdagen 

0 1 Medio 2022 

Als ons onderzoek verbeterpunten oplevert, voeren we 
deze met onze samenwerkingspartners uit 

0 1 Eind 2022 

  

                                                           

1 Gemiddeld aantal uitgiften over de afgelopen 5 jaar 
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NIEUWE (LOKALE) SAMENWERKINGEN 

Kledingbank Limburg geeft directe ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben. Maar we willen 

méér doen dan dat. Daarom gaan we actief op zoek naar manieren om lokale initiatieven te 

ondersteunen en zoeken we de samenwerking met andere organisaties op. Zo gaan we ánderen 

ondersteunen om te ondersteunen. 

Activiteit Huidig 
aantal 

Doel Termijn 

We onderzoeken op welke manieren we kunnen 
‘ondersteunen om te ondersteunen’ 

0 1  Medio 2022 

We werken samen met (lokale) initiatieven of 
organisaties 

0 4  Eind 2022 

 

2.MEEDOEN 

WERKEN EN LEREN 

Werken en leren bij de Kledingbank Limburg? Dat kan op veel verschillende manieren. Onze 

werkcoach ondersteunt dagelijks een groep statushouders, die hun eerste stappen op de Nederlandse 

arbeidsmarkt zetten. In samenwerking met de gemeente Maasgouw bieden we hen een veilige 

werkomgeving en brengen we de Nederlandse taallessen in praktijk.  

Een diploma of certificaat halen is ook een mogelijkheid: samen met Gilde opleiding bieden we leer-

werkplekken voor logistiek of verkoop op niveau 1 en 2. Verder bieden we ook graag plek aan 

scholieren en studenten voor een (maatschappelijke) stage.  

Tenslotte organiseert Kledingbank Limburg sinds enkele jaren dagbesteding voor cliënten van PSW en 

de Koraalgroep. Hier gaan we de komende jaren natuurlijk mee door. Waar wenselijk en mogelijk 

breiden we deze activiteit zelfs uit. 

Activiteit Huidig 
aantal 

Doel Termijn 

We gaan door met het leer-werktraject voor 
statushouders in/rond de gemeente Maasgouw 

12 
pers./jr. 

12 
pers./jr. 

Doorlopend 

We gaan door met de leer-werktrajecten verkoop & 
logistiek (niveau 1 en 2) 

3 
pers./jr. 

3 
pers./jr. 

Doorlopend 

We gaan ook zéker door met de dagbesteding PSW & St. 
Anna. 

 PM Doorlopend 

We bieden plaats aan scholieren en studenten voor 
(maatschappelijke) stages 

 PM Doorlopend 
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3. HERGEBRUIKEN 

Kledingbank Limburg ontvangt veel gebruikte kleding van talloze Limburgse donateurs. Deze kleding 

wordt door onze medewerkers gesorteerd, zodat we onze klanten goede en moderne kleding kunnen 

aanbieden. De rest van de kleding verkopen we als lompen aan diverse opkopers. De komende jaren 

gaan we aan de slag om met een deel van deze lompen nieuwe spullen te maken. Een oud overhemd 

wordt een nieuw groentezakje, een oude jas wordt een hippe foodwrap. We gaan actief op zoek naar 

samenwerkingspartners om de komende jaren pilots en projecten te starten, waarbij hergebruiken, 

meedoen en ondersteuning hand-in-hand gaan. 

NIEUW VAN OUD 

Activiteit Aantal Termijn 

We starten de pilot ‘Sjoen Dingskes’ samen met  FAM! in 
tenminste 1 Limburgse gemeente 

1 Eind 2022 

We starten een eigen hergebruik-project binnen de Kledingbank 1 Eind 2022 

 

4.ORGANISATIE 

SAMENWERKING 

De Kledingbank is een organisatie met heel veel gedreven medewerkers en vrijwilligers, die zich met 

hart en ziel inzetten voor onze doelstellingen: ONDERSTEUNEN, MEEDOEN en HERGEBRUIKEN. Maar 

we kunnen het niet alleen: we werken hierbij samen met alle partijen die ons hierbij kunnen helpen. 

Dit betekent dat we steeds op zoek zijn naar nieuwe partners en dat we de relaties met bestaande 

partners goed onderhouden. Alleen zó kunnen we ervoor zorgen dat we voldoende kleding inzamelen, 

sorteren en uitgeven. 

Activiteit Huidig 
aantal 

Doel Termijn 

We vergroten het aantal inzamelpunten 20 +5 Eind 2022 

We verbinden zoveel mogelijk Limburgse gemeenten aan de 
Kledingbank 

17 20 Eind 2022 

We zoeken blijvend naar nieuwe samenwerkingspartners  PM Eind 2022 

KLEDINGBANK LIMBURG IN DE SCHIJNWERPERS 

Kledingbank Limburg is in de afgelopen 16 jaar uitgegroeid tot een volwassen organisatie, die 

onmisbaar is voor heel veel Limburgers. Toch weet lang niet iedereen dat. Om te voorkomen dat de 

Kledingbank het best bewaarde geheim van Limburg wordt, gaan we aan zoveel mogelijk mensen laten 

zien wat we in huis hebben. We schudden de bescheidenheid van ons af, maken een goed 

communicatieplan en zoeken de publiciteit waar mogelijk. Niet om onszelf op de borst te kloppen, 

maar vooral om zoveel mogelijk mensen te verbinden aan de Kledingbank en haar missie, visie en 

doelstellingen. 
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Activiteit Huidig 
aantal 

Doel Termijn 

We schrijven een goed én praktisch communicatieplan - 1 2022 

We voeren ons communicatieplan uit en verbeteren het waar 
nodig  

- 1 Eind 2022 

VERSTERKING VAN DE FINANCIËLE BASIS 

Om de Kledingbank Limburg zo goed mogelijk te laten draaien en al onze ambities te kunnen 

realiseren, is er geld nodig. Een groot deel van onze werkzaamheden bekostigen we uit vergoede 

kledinguitgiften, verkoop van lompen en subsidies. Daarnaast zijn er ook andere financiële bronnen 

(sponsors, fondsen, etc.), waar we nog te weinig gebruik van maken. We gaan hier in 2022 actief mee 

aan de slag. 

Activiteit Huidig 
aantal 

Doel Termijn 

We schrijven een goed én praktisch sponsor- en 
fondsenwervingsplan 

- 1 2022 

We voeren ons sponsor- en fondsenwervingsplan uit en 
verbeteren het waar nodig  

- 1 Eind 2022 

  



BEGROTING 2022 

LASTEN  

  

Huur gebouwen        106.857  

Huur Loods            1.800  

Waterschapslasten                 65  

Rioolrecht               135  

Onderhouw gebouwen            2.160  

Vuilafvoerkosten            7.440  

Ongediertebestrijding            1.122  

Schoonmaakkosten            2.520  

Kosten gas en electra          21.600  

Kosten water               400  

Onroerendgoedbelasting            1.200  

HUISVESTINGSKOSTEN        145.299    

Brutoloon        200.546  

Vakantietoeslag          16.044  

Vakantietoeslag & Opslag res.            3.850  

Sociale lasten werkgever          17.127  

Bijdrage ZVW          13.437  

Premie ziekteverzuimverzekering            9.827  

Ontvangen ziektegeld                 -    

Reiskosten vast personeel            7.500  

Opleidingskosten            1.000  

Res. verlofuren personeel            6.000  

KOSTEN PERSONEEL IN LOONDIENST        275.330    

Reiskosten vrijwilligers          13.800  

Verteerkosten vrijwilligers               600  

KOSTEN VRIJWILLIGERS          14.400    

Kantoorbenodigheden            3.000  

Bestuurskosten AB/Directie               360  

Porti & Postbuskosten               360  

Communicatiekosten            8.700  

Communicatiekosten mobiel            2.940  

KANTOORKOSTEN          15.360   
  

Automatisering            1.200  

Automatisering Extern            5.000  

AUTOMATISERINGSKOSTEN            6.200   
           

TOTAAL KANTOORKOSTEN & AUTOMATISERING          21.560    

Brandstof          10.200  

Reparatie & Onderhoud            1.200  

Lease Bus Kent.             7.404  

Huur Auto's               400  

Keuring palletwagens               300  

Verhuur Auto's                 -    
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Tol-, Veer- en parkeergelden/Boei               235  

Autoverzekeringen                2388  

Wegenbelasting               1272  

Overige vervoerskosten                 -    

VERVOERSKOSTEN          23.399   
  

Reclame en advertenties               480  

Representatie               600  

AQUISITIEKOSTEN            1.080    

Kosten salarisadministratie            4.980  

Kantinekosten            4.740  

Bloemen personeel / vrijwilligers               180  

Abonnementen               450  

Inventaris klein (< 450)               600  

Algemene kosten vrijwilligers            8.000  

Algemene verzekeringen                 84  

Aansprakelijkheidsverzekering               791  

Bedrijfsschade verzekering               156  

REAAL inventaris verzekering               731  

Rechtsbijstandverzekering            3.796  

ALGEMENE KOSTEN          24.508    

Afschrijving inventaris            6.471  

Afschrijving computers en software            2.977  

Afschrijving auto's & bussen          13.338  

AFSCHRIJVINGEN          22.787    

Rente spaarrekeing               -20  

Bankkosten               300  

FINANCIELE LASTEN               280   
  

SOM DER BERIJFSLASTEN        528.642  
  

Inkoop keding          49.200  

Inkoop sorteerkosten            2.950  

INKOOPKOSTEN          52.150  

  

BATEN 
 

Gemeenten kledingdagen        298.800  

Gemeenten vergoeding kleding          62.500  

SUBTOTAAL GEMEENTEN        361.300   
 

Subsidie Provincie        104.566  

Subsidie Gemeenten        100.000  

SUBTOTAAL SUBSIDIE        204.566  

  

Sponsoring            2.500  

Giften            2.500  

SUBTOTAAL SPONSORING / GIFTEN            5.000  
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Opbrangst UC&S trading          24.000  

Cox Textielrecycling                 -    

SUBTOTAAL KLEDING / TEXTIEL          24.000   
  

Omzet kleding verkoop kas            1.020  

Omzet kleding verkoop verkoopboek                 -    

SUBTOTAAL VERKOOP KLEDING            1.020   
 

Susidie Projecten          10.000  

SUBTOTAAL PROJECTEN          10.000   
 

TOTAAL OMZET        605.886  
 

 

Buitengewone baten en lasten                 -    

BUITENGEWONE LASTEN                 -     
 

TOTAAL OMZET / OPBRENGST        605.886  
 

 

RESULTAAT          25.094  
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MEERJARENBEGROTING 2019-2025 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

Opbrengsten 

   

  

   

Subside Provincie 100.506  102.416  102.416  104.566  106.657  108.790  110.966  

Subsidie Gemeenten 100.280  49.950  90.450  100.000  102.000  104.040  106.121  

Totaal Subsidies 200.786  152.366  192.866  204.566  208.657  212.830  217.087      

  

   

Gemeenten kledingdagen 265.884  151.938  243.000  298.800  330.050  361.300  375.000  

Gemeenten vergoeding kleding 41.407  29.121  50.537  62.500  75.000  87.500  100.000  

Variabele bijdragen Gemeenten  307.291    181.059      293.537    361.300    405.050    448.800     475.000      

  

   

Sponsoring en Giften 12.250   15.761  2.500  5.000  10.000  17.500  25.000  

Verkoop kleding/textiel/lompen 37.312  40.672  22.006  24.000  25.000  25.000  25.000  

Kleding verkoop 2.548  5.084  0 1.020  5.000  5.000  5.000  

Verkoop uit recycling 0 0 0 5.000  10.000  15.000  20.000  

Projecten 52.630  5.000  5.000  10.000  12.500  15.000  15.000  

Totaal overige inkomsten 104.740  66.517  29.506  45.020  62.500  77.500  90.000      

  

   

Totaal Opbrengsten 612.817  399.942  515.909  610.886  676.207  739.130  782.087      

  

   

Inkoopkosten 54.846  25.885  43.485  56.950  80.000  125.000  150.000      

  

   

Exploitatiekosten 

   

  

   

Huisvesting 133.595  127.591  134.514  145.299  148.204  151.169  154.192  

Personeel in loondienst 258.867  211.646  231.278  275.330  282.213  289.269  296.500  

Vrijwilligers 17.503  9.874  15.444  14.400  14.760  15.129  15.507  

Kantoor 23.149  19.255  20.141  21.560  21.991  22.431  22.880  

Vervoer 31.796  19.015  24.701  23.399  25.739  28.313  31.144  

Verkoop 2.078  1.022  1.212  1.080  5.500  6.050  6.655  

Algemeen 37.759  10.544  18.538  24.508  40.000  40.000  40.000  

Afschrijvingen 19.485  25.384  25.384  22.787  30.000  30.000  30.000  

Financiele lasten 324  225  275  280  285  290  295  

Bijzondere/buitengewone lasten 92- 25- 0 0 0 0 0 

Totaal kosten 524.463  424.531  471.488  528.642  568.693  582.650  597.173      

  

   

Resultaat 33.508  50.474- 937  25.294  27.514  31.480  34.914  

 


