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1. Algemene gegevens 
 
Naam:   Stichting Kleding- en Speelgoedbank ’s-Hertogenbosch e.o. 
 
RSIN:   852340035 
 
KVK:   56870124 
 
Bezoekadres:  Kooikersweg 549 
(tot sept 2021) 5224 AT ‘s-Hertogenbosch 
 
Contactpersoon: Ruud van der Doelen 
 
Website:  www.kledingbankdenbosch.nl 
 
Mail:   info@kledingbankdenbosch.nl 
 
Omschrijving: Stichting Kleding- en Speelgoedbank ’s-Hertogenbosch e.o. is een 

vrijwilligersinitiatief voor mensen die zich (tijdelijk) geen kleding en/of 
speelgoed kunnen permitteren.  

 
Bestuur Voorzitter:     Ruud van der Doelen 
 

Bestuurslid (winkel manager): Inge Jeunink (tot sept 2021) 
Bestuurslid (winkel manager): Bas Jeunink (vanaf sept 2021) 

 
Bestuurslid (penningmeester): Jeanne Sanders 

 
Bestuurslid (coördinator):  Rianne Trommelen 
 
Bestuurslid (secretaris):  Jan-Paul de Backer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks dat dit jaarverslag met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld,  
is het mogelijk dat er later nog tekstuele wijzigingen moeten worden doorgevoerd.  
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2. Beleidsplan 
 
Stichting Kleding- en Speelgoedbank ’s-Hertogenbosch e.o. is in het leven geroepen om 

mensen die zelf (tijdelijk) niet in staat zijn om kleding te kopen, van gratis tweedehands 

kleding te voorzien. Daarnaast voorzien wij kinderen van speelgoed vanuit onze 

Speelgoedbank. De kledingbank is momenteel de enige aanbieder van specifiek 

kledingpakketten in en om 's-Hertogenbosch. Op speciale openingstijden verzorgen wij voor 

onze cliënten een noodzakelijke basisgarderobe.   

 

Onze doelen: 

• Doel 1: Wij voorzien doorverwezen cliënten in hun basisbehoefte voor kleding.  

• Doel 2: Wij voorzien kinderen van doorverwezen cliënten van speelgoed.  

• Doel 3: Wij creëren werkervaringsplaatsen voor vrijwilligers van de stichting.  

 
Statutaire doelstelling 

"Het belangeloos ter beschikking stellen van kleding en/of speelgoed voor mensen uit de 

gemeente 's-Hertogenbosch en omstreken, die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in 

hun levensonderhoud te voorzien”.  

 

Missie 

Wij streven ernaar om nu en in de toekomst alle inwoners van ’s-Hertogenbosch en 

omstreken die door uiteenlopende omstandigheden (tijdelijk) niet over de financiële middelen 

beschikken te kunnen voorzien van gratis kleding, en speelgoed voor hun kinderen.   

 

Afwezigheid winstoogmerk 

Wij opereren zonder winstoogmerk. Behaald resultaat zal in de stichting blijven, en wordt niet 

verdeeld onder de bestuurders of vrijwilligers. Bestuurders en vrijwilligers krijgen geen 

vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Alle vrijwilligers en bestuurders hebben recht 

op een onkostenvergoeding als de gemaakte kosten direct gerelateerd zijn aan de 

Kledingbank en geaccordeerd zijn door het bestuur.  

 

Financieel beheer 
Jaarlijks publiceren we een openbaar jaarverslag waarin we een toelichting geven over het 

financiële beleid, en terugblikken op het afgelopen jaar. Alle uitgaves vanaf 100 euro worden 

op het bestuurdersoverleg besloten. Alle betalingen worden middels het “vier ogen principe” 

goedgekeurd; tenminste 2 bestuurders moeten expliciet akkoord geven voor betaling.  
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Bestuur en bevoegdheden 
Het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden. Als bestuur zijn we gezamenlijk bevoegd.  

 

Organisatie 
Stichting Kleding- en Speelgoedbank ’s-Hertogenbosch e.o. heeft 29 vrijwilligers, waaronder 

5 bestuursleden. Als stichting zijn we op maandagen geopend voor de uitgifte van kleding en 

speelgoed. Inname kan op bijna iedere dag. 

 

Locatie(s) 
De Kledingbank was tot en met september 2021 gevestigd op Kooikersweg 549 (pand 1) 

en Kooikersweg 545 (pand 3). De speelgoedbank was tot en met september 2021 gevestigd 

op de Kooikersweg 551 (pand 4). We zijn in september 2021 noodgedwongen vertrokken uit 

deze locatie. Na maanden zoeken hebben we een nieuwe locatie gevonden op de 

Schilderstraat 33 in ’s-Hertogenbosch. Hier zullen we per maart 2022 intrek nemen.  

 
Cliënten 
Op een gemiddelde maandag ontvangen we 20-25 cliënten. Daarnaast nemen deze cliënten 

vaak kleding mee voor (niet meegekomen) kinderen, waardoor het aantal kledingpakketten 

optelt naar circa 30 cliënten per week. Als stichting zijn we circa 50 weken per jaar open, en 

telt dat op naar 1.500 geholpen cliënten op jaarbasis.  

 

Tevens worden diverse projecten gesteund waaronder het inloopschip, PUB (pastoraal 

uitzendbureau), crisescentrum, maatschappelijke opvang, en dress for succes. Hiermee 

worden op jaarbasis circa 500 cliënten geholpen. Daarnaast wordt de speelgoedbank 

jaarlijks door 250 kinderen bezocht. Zij kunnen speelgoed uitzoeken, en krijgen een leer-, 

groei- en ontwikkelingspakket. Ten slotte helpen we ook incidenteel bij specifieke gevallen. 

In totaal helpt de Kleding- en Speelgoedbank op jaarbasis is 2.250 tot 2.500 cliënten.  

 

Door de ontwikkelingen van het Corona virus hebben we onze organisatie helaas gesloten 

voor 8 weken in 2021. Hierdoor hebben we circa 15% minder cliënten kunnen ontvangen. 

Daarnaast hebben we de bezoeken moeten beperken tot 4 tijdslots met maximaal 2 

bezoekers vanuit 1 gezin. Hierdoor konden we op dagbasis maximaal 4 gezinnen helpen. Dit 

is circa 33% van de normale ondersteuning die we kunnen bieden.  

 

We hebben wel we in april & mei extra openingsdagen kunnen organiseren. Hierdoor waren 

we regelmatig ook op vrijdag geopend. Hierbij hebben we vaak spoedgevallen ontvangen, 
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maar ook regelmatig cliënten die al lange tijd niet langs konden komen. Daarnaast hebben 

we in de laatste maanden van 2021 ook een winterjassen actie opgezet, waarbij we vanuit 

het VOC Den Bosch circa 100 cliënten van een jas hebben kunnen voorzien. 

 

In de afgelopen jaren ziet onze cliënten groei er als volgt uit: 

• 2018  2.250 cliënten 

• 2019  2.250 cliënten 

• 2020  1.575 cliënten (70% van 2.250 cliënten)  

• 2021  923 cliënten (15% gesloten, 33% capaciteit, extra dagen, winterjassen) 

 

In 2022 starten we in een nieuwe locatie, welke een stuk ruimer is opgezet. Daarnaast 

kunnen we dan meer dagen onze deuren openen. Hierdoor hopen we in 2022 een groei te 

kunnen maken in de cliënten die we kunnen helpen.  
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3. Financiële verantwoording 
 
De balans 
 

Eind Balans (31/12/2020) 
Activa Passiva 

Debiteuren  625    Eigen vermogen 16.216 
Kas 138  Crediteuren  -  
Bank  25.453 Reserveringen  -    
    Voorzieningen  10.000  
   26.216   26.216  

 
Eind Balans (31/12/2021) 

Activa Passiva 
Debiteuren  -    Eigen vermogen 15.779 
Kas 181  Crediteuren  -  
Bank  25.598 Reserveringen  -    
    Voorzieningen  10.000  
   25.779    25.779  

 
 
Toelichting op de balans 

• De voorziening bestaat uit een schatting van de benodigde kosten voor een mogelijke 
verhuizing, en betreffen 10.000 euro.  
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De staat van baten en lasten 
 
    2021 2020 2019 
Kosten         
  Heffingen            (663)            (681)            (669) 
  Voorzieningen                -                   -                   -    
  Kleine aanschaf            (859)            (634)            (835) 
  Locatiekosten         (2.806)         (2.218)         (2.980) 
  Vrijwilligerskosten         (2.099)         (2.187)         (2.304) 
  Verhuizing         (1.606)                -                   -    
  Reiskosten                -                   -               (120) 
  Administratie            (548)            (752)            (636) 
  Drukwerk              (31)                -                   -    
  Telecom            (436)            (558)            (590) 
  Inkoop         (4.435)         (3.633)         (3.462) 
  Inhuur                -                   -                   -    
  Educatie                -                   -                   -    
  Overig            (323)            (532)            (439) 
Totaal         (13.806)       (11.195)       (12.035) 
          
Opbrengsten       
  Subsidies                -                   -                   -    
  Donaties & Giften         12.180            4.310          10.416  
  Verkoop kleding           1.621            1.847            2.574  
  Verkoop speelgoed              192                 -                 103  
Totaal           13.993            6.157          13.093  
          
Resultaat                187          (5.038)           1.058  

 

Toelichting op de staat van baten en lasten 
Na de hoge kosten van 2020, hebben we besloten in 2021 meerdere aanvragen voor 

donaties en giften aan te vragen. We hebben in 2021 geen subsidie aangevraagd.  

 
De kosten zijn in 2021 iets hoger dan in 2020. Enkele punten van aandacht; 

- Locatiekosten: de kosten zijn hoger uitgevallen door de structurele huur van een 

container (800 euro per jaar). Hierdoor konden we afgedankte goederen snel afvoeren 
en hoefden we deze niet op onze locatie te bewaren.  

- Vrijwilligerskosten: onze vrijwilligers zijn van groot belang voor onze organisatie. In deze 

kosten zitten onder andere een avondje bowlen en een kerstpakket. Daarnaast hebben 
we na jaren grote inzet afscheid genomen van Inge, wat we niet onopgemerkt voorbij 

konden laten gaan.  
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- Inkoop: we hebben inkoop gedaan voor (kinder)ondergoed en sinterklaascadeaus.  

- Verhuizing: voor de verhuizing hebben we verschillende kosten gemaakt zoals transport, 
opslag, en afvalcontainer.  

 

Resultaat 

In boekjaar 2021 is een positief resultaat behaald van 187 euro.  
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Toelichting 
Hierbij presenteer ik trots en dankbaar de financiële jaarstukken over 2021. We hebben een 

moeilijk jaar gehad. We hebben veel last gehad van Corona, en we hebben onze locatie 

moeten verlaten.  

 

Enkele aandachtspunten uit 2021; 

• Corona heeft ons hard geraakt. Niet alleen hebben we minder cliënten ontvangen, 

maar ook moeten we onze vrijwilligers in bescherming nemen. Administratief geeft 

dit ons ook veel kopzorgen, want bij beide lockdowns hebben we cliënten moeten 

afzeggen of herplannen.  

• We hebben afscheid genomen van Inge, onze oprichtster 

• We hebben gulle donaties ontvangen van onder andere de VRAW (Stichting 

Voormalig Roomsch Armen-Weeshuis) , Protestantse gemeente te Drunen, Stichting 

Armoedefonds, Stichting Loods, Diaconie Heilige Maria, Stichting 1184, en anonieme 
giften.  

 

Het beloningsbeleid 
De bestuurders en vrijwilligers van Stichting Kleding- en Speelgoedbank ’s-Hertogenbosch 

e.o. ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed, maar worden 
veelal niet gedeclareerd. 

 


