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Inleiding: 

De Stichting Kledingbank Nieuwleusen is officieel opgericht op 21 januari  2014 met als doelstelling 
het verstrekken van (gebruikte) kleding aan mensen in Nieuwleusen of de directe omgeving daarvan 
die dit zelf niet kunnen bekostigen. 

Vanaf 2012 heeft de kledingbank (inofficieel) al verschillende cliënten van kleding en schoeisel 
kunnen voorzien. Bij de kledingbank zijn er meer dan 40 vrijwilligers werkzaam . Zij ontvangen geen 
vergoedingen voor hun werkzaamheden. 

De kledingbank Nieuwleusen is ontstaan door een samenwerking van de diaconieën van de 

verschillende kerken in Nieuwleusen.  

De kledingbank tracht diverse sponsors te interesseren voor hun werk en bouwt gestaag door aan 
een netwerk  met diverse stichtingen ,instellingen en de gemeente om op die manier hun kosten te 
kunnen dekken. 

Op deze wijze probeert de Kledingbank een steentje bij te dragen aan de armoedebestrijding in 
Nieuwleusen en naaste omgeving. 

De Kledingbank Nieuwleusen is een ANBI geregistreerde instelling. ANBI staat voor: Algemeen Nut 
Beogende Instelling.  
Donateurs mogen daarom hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Over de Stichting Kledingbank Nieuwleusen: 

Missie        

De Stichting is een initiatief van de diaconieën van de verschillende kerken in Nieuwleusen. De 
Stichting stelt zich ten doel op basis van doorverwijzing van erkende hulpverleners  ,aan de minder 
draagkrachtigen in Nieuwleusen en naaste omgeving het gratis verstrekken van kleding. De nadruk 
ligt hierbij op hergebruik. Op deze manier wordt verspilling voorkomen en krijgen kleding en 
schoenen een 2e leven. 

Visie 

De Stichting Kledingbank Nieuwleusen is afhankelijk van schenkingen,giften en sponsoren. Dat 
betekend dat de St. Kledingbank Nieuwleusen doorlopend op zoek is naar mogelijkheden om de 
noodzakelijke kosten te kunnen dekken.*  (zie de begroting 2014). 

 

Bestuurssamenstelling: 

Voorzitter   A.Mulder- Veerman                                                 

Secretaris   F. Stolte- Mulder 

Penningmeester  T. Visscher 

Algemeen bestuurslid   J.Hofstede-Dunnink 

Algemeen bestuurslid   E.Ooms-de Boer        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Contactgegevens bestuur: 

F.Stolte-Mulder (secretaris)                                                                                                               
Den Hulst  93A 
7711GM Nieuwleusen. 
Telefoon: 0529-484876 

 

Adres uitgiftecentrum: 
 
De Grift 21 
7711 EP  Nieuwleusen. 

 
E-Mail: 
 
info@kledingbanknieuwleusen.nl 
 
Website: 
 
www.kledingbanknieuwleusen.nl 
 
 
Rekeningnummer Rabobank: 
 
IBAN: NL38 RABO 0154 1586 58 
 
 
KvK-nummer: 
Ingeschreven bij de KvK onder nummer 59785705 

RSIN-nummer 
853643519 
 
Werkgebied: 
 
Nieuwleusen en naaste omgeving. (gemeente Dalfsen) 
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Doelstelling  

 De Stichting Kledingbank Nieuwleusen  heeft als doel financieel minder draagkrachtigen kleding te 
verstrekken. Dit kan gebruikte kleding zijn, maar ook nieuwe kleding, verworven uit restpartijen van 
kledingbedrijven. Met behulp van vrijwilligers willen we gebruikte kleding en restpartijen  inzamelen, 
sorteren  en gratis verstrekken aan de doelgroep.  

  

Doelgroep   

Kledingbank Nieuwleusen wil gratis kleding en schoeisel verstrekken aan mensen die rond moeten 
komen met een klein budget en geen of onvoldoende kleding kunnen betalen.  

 

Werkwijze  

Via sponsoring, subsidies en schenkingen wil de stichting de benodigde middelen verkrijgen om de 
doelstelling te bereiken. Daarnaast wil Kledingbank Nieuwleusen naamsbekendheid verkrijgen via 
onder meer het creëren van een eenduidige huisstijl, het versturen van mailings, persberichten, 
foldermateriaal e.d. 

Om kosteloos in aanmerking te komen voor  kleding kan men contact opnemen met één van 
onderstaande hulpverleners. Zij zijn de schakel tussen de klant en de kledingbank. 

*ANBO *GGD *Huisarts *Kerkgenootschap  *Maatschappelijk Werk  *Psycholoog 

 

Op vertoon van een geldige verwijsbrief kunnen cliënten gratis  6 sets  kleding  per persoon per 
uitgifte  uitzoeken. Deze aantallen kunnen in nader overleg gewijzigd worden, naar gelang vraag en 
aanbod.  
 

 

 

 

 

 



 

 

Financiën en begroting 2014.(bedragen in euro’s) 

 

    Begroting 2014 

 

Ontvangsten      

Sponsoren        500,00    
Giften/bijdragen particulieren                     500,00 
Diversen        100,00 
 
Begrote middelen   1.100,00 
 
 
Uitgaven 
 
Huisvestingskosten   1.000,00    
Overige algemene kosten      500,00  
Rente en bankkosten       100,00 
Materialen rekken etc.       500,00 
 
     2.100,00   
 
Resultaat negatief   1.000,00 
     ======= 
 


