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Voorwoord

2021. Een bewogen jaar. Een jaar wat wederom helaas in het teken stond van Corona.

Terugkijkend naar het afgesloten jaar is het ook weer een jaar geweest van wel en niet. Dicht,
open en als open welke maatregelen zijn dan nodig. Want een ding blijft natuurlijk wel
voorop staan. Wij willen onze doelen van het verstrekken van kleding wel invullen op een
veilige manier voor klanten en vrijwilligers.

Maar gelukkig ook een jaar waarin de vooruitzichten naar het einde toe beter werden. Meer
duidelijkheid over wat niet, maar vooral over wat wel mogelijk is.

Het aanbod van kleding bleef gelukkig goed. Dat heeft ervoor gezorgd dat wij onze klanten
een mooi, gevarieerd aanbod konden aanreiken.

In 2020 schatten wij in dat er de komende jaren een extra toeloop zou komen, deze trend
werd enigszins zichtbaar in 2021. Enigszins, omdat wij een sterkere stijing hadden verwacht.
Dat zou kunnen betekenen dat de dip niet groot was. Of, en dat zou minder plezierig zijn dat
mensen de stap nog niet durfden te zetten. Hopelijk wordt waar dit nodig is de schroom om
de stap naar de Kledingbank te zetten kleiner.

Onze doelstelling is gelegen in die zorg dat De Kledingbank Teylingen het leven van de in
armoede levende medemens een klein beetje beter maken. Er blijven helaas nog steeds
mensen die afhankelijk zijn van donaties om zich te kunnen kleden.

Wat ook dit jaar niet mag ontbreken is het compliment aan onze vrijwilligers. Beslist geen
automatisme om dat uit te spreken. Wij hebben een gedreven en gemotiveerde groep. Ook
dit jaar hebben zij in de weken dat wij beperkt onze diensten konden leveren zich met hart
en ziel ingezet om de doelen van de kledingbank te realiseren. Als bestuur willen wij ook dit
jaar weer onze dank en waardering hiervoor benadrukken.

En natuurlijk zijn wij heel blij met de vele donateurs, zowel particulieren als bedrijven.
Zonder hen is het voor ons onmogelijk anderen te helpen, om ons doel te verwezenlijken. De
donatie van kleding, van gelden of van middelen voor de uitvoering van ons werk. Alles helpt
daarbij.

Voor 2021 was ons motto “niet kletsen maar doen…”. Er gewoon een mooi en behulpzaam
jaar van maken. Niet naar de beperkingen door omstandigheden kijken. Wel, Dat is gelukt! Er
is “gedaan” en er wordt nog steeds “gedaan”. De blije gezichten van onze klanten als zij toch
weer met een nieuwe set kleding vertrokken is daarvoor onze grootste beloning.

Kijkend naar 2022 is het zaak het doen voort te zetten. Laten we komend jaar maar weer
gewoon dat doen wat we graag doen. Zorgen voor een ondersteuning aan hen die (tijdelijk)
geen financiële mogelijkheden hebben zich te kleden. Dat maakt het ook makkelijker om vast
te houden aan “niet kletsen maar blijven doen”…..

Namens het bestuur Stichting Kledingbank Teylingen
Eric Marsman
Voorzitter
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Resultaten 2020

1.1 Klanten

Het volgende overzicht geeft inzicht in het aantal geholpen huishoudens, volwassenen en
kinderen.

31-12-2020 31-12-2021
Aantal huishoudens 109 91
Aantal kinderen 157 159
Aantal volwassenen 156 131

1.2 Netwerkpartners

In april 2013 is Kledingbank Teylingen gestart met de uitgifte van kleding aan klanten van

Voedselbank Teylingen. In 2014, toen Kledingbank Teylingen een eigen ruimte met eigen

ingang kreeg is er een aanvang gemaakt om de doelgroep te verbreden. Er is voor gekozen

om met netwerkpartners en doorverwijzers te werken. Nu in 2021 mag de Kledingbank zich

verheugen op een grote groep vaste netwerkpartners en doorverwijzers uitgebreid. De

samenwerking met hen is goed en levert zeker een bijdrage aan de sociale kracht van onze

maatschappij.

Wie zijn onze netwerkpartners en doorverwijzers?

Per 31 december 2021 is ons verzorgingsgebied breed, instanties die naar ons verwijzen zijn:

Anculus Anna’s Begeleiding

BeCurFin / Schuldhulp Duin en Bollenstreek Welzijn Teylingen

GGZ Duin en Bollenstreek /Rivierduinen Stichting Philadelphia Zorg

IQ Coaches GGD Hollands-Midden

Maatschappelijk werk Kwadraad ISD Bollenstreek

Maatschappelijke opvang De Binnenvest Balanszorg

Stichting Financiële Dienstverlening Humanitas

Vluchtelingenwerk Het Raamwerk

Voedselbank Hillegom Jeugd en Gezin Lisse

Voedselbank Katwijk Stichting Mee

Voedselbank Leiden Diverse Geloofsinstanties

Voedselbank Lisse Gemiva
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Voedselbank Noordwijk Huisartsenpraktijken

Voedselbank Noordwijkerhout SVF Gooi

Voedselbank Teylingen Marente

Daarmee kunnen wij stellen dat wij een belangrijke functie vervullen in de Duin- en

Bollenstreek. En incidenteel zelfs daarbuiten in het Rijnland.

1.3 Public Relations en communicatie
Stichting Kledingbank Teylingen gebruikt diverse middelen voor communicatie met
donateurs en andere belanghebbenden of geïnteresseerden in haar omgeving:

De website www.kledingbankteylingen.nl is een gebruiksvriendelijke webpagina waarop
stichting Kledingbank Teylingen voortdurend inzicht geeft in haar activiteiten. Via de website
geeft stichting Kledingbank Teylingen een actueel en transparant verslag van wervende
activiteiten en projecten. Hier zijn ook de voorgaande jaarverslagen te vinden.

Er is een facebook pagina van de overkoepelende Vereniging Kledingbanken Nederland
daarop staan berichten die meerdere kledingbanken raken.

Binnen het scala van social media heeft de Stichting Kledingbank Teylingen ervoor gekozen
alleen gebruik te maken van facebook.

Publieksactiviteiten
● Diverse artikelen in lokale en regionale kranten.
● Aanwezigheid bij de Parkdienst van de gezamenlijke kerken in Sassenheim
● Aanwezig zijn en het in ontvangstnemen van de opbrengst van de collecte tijdens de

Parkdienst.

Donaties kleding
Direct aan kledingbank Teylingen
● Restkleding na magazijnopruiming van bedrijven, welke nieuwe kleding bedrukken met

bedrijfsnamen en/of logo’s.
● Restkleding van een kledingwinkel in Sassenheim
● Restkleding van een tweedehands kledingwinkel in Lisse

Kleding wat in onze winkel heeft gehangen maar niet door de klanten is meegenomen wordt
aan verschillende goede doelen gegeven. In 2021 was dit door de corona beperkende
maatregelen makkelijk om te realiseren. Maar beperkt hebben toch kleding kunnen doneren:
● Via een particulier contact in Voorhout bestemd voor een Nederlands echtpaar wat in

Gambia een kledingbank heeft opgezet en daar kleding verdeelt onder de bevolking.
● Kringloopwinkel Op Dreef die een keer per jaar een transport met kleding en

hulpgoederen verzorgen naar de Oekraïne en Roemenië.
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Het werven van gelden voor speciale doeleinden
Direct op het lijf gedragen kleding, zoals ondergoed, lingerie, sokken en nachtgoed wordt
door de Kledingbank Teylingen niet ingezameld. Wij werven fondsen om dit nieuw te kunnen
aanschaffen voor onze klanten. In de weken dat wij in 2021 open waren zijn er ook
waardebonnen voor ondergoed en lingeriebonnen voor de dames uitgereikt, hiermee
kunnen zij zelf een keus in de goed maat maken.

Organisatie

2.1 Organisatiestructuur
Stichting Kledingbank Teylingen is een onafhankelijke stichting. De samenstelling van het
bestuur is in 2021 niet gewijzigd:

De stichting heeft nu een bestuur dat bestaat uit:
De heer E.J. Marsman, voorzitter
De heer B. Goedhart, secretaris
Mevr. T. van Duivenbooden, penningmeester
Mevr. E. Looijenstein, algemeen lid
Mevr. G. van Dam, algemeen lid
Mevr. H. Ravensbergen, algemeen lid

Wel zijn wij op zoek naar vervanging voor coördinatoren in de uitgifte ploeg door gepland
toekomstig vertrek en daarmee ook voor de rol van algemeen lid.

2.2 Vrijwilligers
Adequate bemensing van de stichting vergt voortdurende aandacht van bestuur en
vrijwilligers. Voor een goed draaiende organisatie zijn veel vrijwilligers nodig. Er zijn
gemiddeld 25 vrijwilligers voor Kledingbank Teylingen werkzaam.
Ook voor vrijwilligers is het belangrijk om voor eventuele calamiteiten goed verzekerd te zijn.
Tenslotte kan er tijdens het vrijwilligerswerk altijd iets gebeuren. De grootte van onze
bedrijfsomvang maakt het niet nodig dat wij dat zelf regelen, wij kunnen aansluiten bij de
gemeente Teylingen die een collectieve verzekering heeft voor vrijwilligers ondergebracht bij
Centraal Beheer Achmea.

2.3 Openingstijden
Kledingbank Teylingen is gevestigd aan de Parklaan 176d, Sassenheim.
Iedere donderdagmiddag tussen 13.00-16.00 uur zijn er vrijwilligers om klanten te helpen.
Er zijn een tweetal momenten waarop kleding bij de kledingbank is af te geven. Dit kan op
dinsdagochtend en donderdag middag, dan zijn er vrijwilligers die de ingeleverde kleding
sorteren op mogelijk hergebruik, doorgifte aan andere goede doelen of afvoer naar de
inzamelaar van lompen.

2.4 Besteding van de middelen
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Stichting Kledingbank Teylingen werkt zo effectief en efficiënt mogelijk aan het bereiken van
haar doelen. Daarvoor voert de stichting Kledingbank Teylingen ook een deugdelijke
administratie. Stichting Kledingbank Teylingen evalueert de uitkomsten van haar
bestedingen. Om te zorgen dat alles financieel goed geadministreerd wordt is ervoor gekozen
om in de opstartfase een extern bureau in te schakelen die de administratie controleert en
de financiële jaarverslaglegging voor haar rekening neemt. Inmiddels wordt de financiële
administratie van Kledingbank Teylingen adequaat verricht door de eigen penningmeester.
Uitgangspunt voor bestedingen is dat er een stabiele financiële basis voor minimaal drie jaar
moet zijn. De middelen worden daarvoor “opgeknipt” in drie gelijke porties voor de
komende jaren.

2.5 Verantwoording
Via http://www.kledingbankteylingen.nl/ geeft stichting Kledingbank Teylingen een zo
actueel en transparant mogelijk verslag van fondsenwervende activiteiten en projecten. Op
een tweetal pagina’s wordt hier verslag van gedaan.

Op de pagina De Sponsors staan bedrijven en particulieren genoemd die wij zeer dankbaar
zijn voor hun fysieke of financiële ondersteuning.

Op de pagina In het Nieuws staan wetens(w)aardigheden over hoe de kledingbank in de pers
verschijnt.

2.6 ANBI Certificaat
Giften aan stichting Kledingbank Teylingen kunnen onder bepaalde voorwaarden fiscaal
aftrekbaar zijn. Volgens de Belastingdienst maakt nog niet iedereen gebruik van dit recht.
Eén van de voorwaarden is dat het goede doel een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) moet zijn. Stichting Kledingbank Teylingen heeft een ANBI verklaring
aangevraagd. Deze is 1 januari 2015 verleend onder het RSIN: 853272876.

De kledingbank Teylingen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:
KvK: 58998160

2.7 Optimale besteding van middelen/ donaties via fondsenwerving
Alle donaties worden bij stichting Kledingbank Teylingen uitgegeven waarvoor ze bedoeld
zijn.

Het bestuur en alle medewerkers van stichting Kledingbank Teylingen werken volledig
onbezoldigd.

2.8 aandachtspunten van het bestuur in 2020
➢ Aanwas vrijwilligers. De vraag naar en het aanbod van vrijwilligers is constant

gebleven.

➢ Verdere verbreding van de doelgroep, onderhouden contacten netwerkpartners.
Door de aandacht in de media en mond tot mondreclame is het aantal
netwerkpartners gestegen.
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➢ Jaarlijkse samenkomst voor de vrijwilligers in het nieuwe jaar.

➢ Aanschaf van ondergoed en sokken voor de klanten. Dankzij diverse giften is het ook
mogelijk geweest dit jaar kleding voor kinderen aan te schaffen. De bedoeling is om
ook nieuwe broeken aan te schaffen voor kinderen.

Jaarrekening

3. Jaarrekening 2021

Kledingbank Teylingen is in 2021 door verschillende sponsors financieel ondersteund. Deze
zijn voornamelijk afkomstig uit de private sector. Daarnaast waren in de economisch
moeilijke tijden toch ook enkele bedrijven ons welgezind. Dit is bijzonder hartverwarmend.

2021 was bleef een jaar met financiële uitdaging. De markt voor lompen was er niet meer.
Onze afnemer van “rest”-kleding gaf ons daarom geen vergoeding meer. Wel hebben wij
weer enkele verkoopochtenden kunnen houden.

2021 is ondanks alles afgesloten met een positief resultaat. De bedoeling om een financiële
buffer op te bouwen zodat Kledingbank Teylingen kan investeren in nieuw aan te schaffen
ondergoed en sokken voor haar klanten kan daarmee gestand worden gedaan.

De financiële doelstelling voor de kledingbank is minimaal 3 jaar (liefst 5 jaar) een stabiel
huishoudboekje te hebben. Dit zodat vaste lasten in die periode gedragen kunnen worden en
dat aanschaf van specifieke kleding kan worden gedaan.

In bijlage is het financiële jaarverslag vastgelegd.

4. Overige gegevens
Het bestuur van stichting Kledingbank Teylingen heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de
vergadering van maart 2022.

Ondertekening door bestuurders:

……………………………………………….
…………………………………………

E.J. Marsman, voorzitter B. Goedhart, secretaris
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BIJLAGE. Financieel jaarverslag 2021

KLEDINGBANK TEYLINGEN - RESULTATENREKENING OVER HET JAAR 2021

Met vergelijkende cijfers over 2020 incl. begroting 2022

REALITEIT BEGROTING REALITEIT BEGROTING

Baten 2020 2021 2021 2022

Giften/Sponsoring 1.450,00 1.000,00 1.501,00 1.000,00

Verkoop kleding 752.,50 1.000,00 1.014,00 1.00,00,

Rente 0,40 0 0,40 0,40

Retour BTW 196,00 196,00 196,00 41,00

2.399,10 2.196,00 2.679,40 2.041,40

Lasten

Huur 500,00 500,00 500,00 500,00

Kledingaankopen 31,98 1.000,00 723,15 700,00

Bankkosten 161,38 180,00 160,88 170,00

Diversen 1.642,84 600,00 968,74 700,00

2.336,20 2.280,00 2.352,77 2.070,00
Resultaat 62,90 -84,00 326,63 -29,00

KLEDINGBANK TEYLINGEN - BALANS PER 31-12-2021

ACTIVA 31 dec. 2020 31 dec.2021

Liquide middelen

Kas 50 50

Bank 2.363 2.689

Spaarrekening 4.002 4.002

6.352 6.415

PASSIVA 31 dec. 2020 31 dec.2021

Reserves

Algemene reserve 6.352 6.415

Resultaat 2020

Resultaat 2021 326

6.352 6.415
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