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ALGEMEEN 

Hierbij treft u de begroting voor het jaar 2022. Deze begroting wijkt op een aantal punten af van de 

begrote cijfers 2021. De opbrengst uit verkoop kleding is aanzienlijk naar beneden bijgesteld op basis 

van ervaringscijfers. Hiertegenover staan structurele inkosten uit het Kleinsma fonds. Daarnaast zijn 

incidentele uitgaven opgenomen voor promotie activiteiten en de aankoop van kleding. Deze 

uitgaven worden gesponsord waarbij de sponsoren hebben aangegeven dat de gelden specifiek voor 

deze doelen dienen te worden aangewend. 

 

Het bestuur van de Stichting Kledingbank Groene Hart 

 

Alphen aan den Rijn  
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2021 begroot 2021 werkelijk 2022 begroot

BATEN
Omzetten

Opbrengst verkoop kleding 9.000,00               1.902,08               3.000,00               

Afdracht omzetbelasting -                         -                         -                         

9.000,00               1.902,08               3.000,00               

Subsidie gemeente Alphen aan den Rijn

startsubsidie -                         -                         -                         

subsidie Kleinsma fonds -                         3.600,00               3.600,00               

covid-19 -                         3.962,10               -                         

-                         7.562,10               3.600,00               

Overige baten

donaties en giften geoormerkt 1.000,00               200,00                   5.000,00               

vergoeding transportkosten -                         500,00                   500,00                   

1.000,00               700,00                   5.500,00               

TOTAAL BATEN 10.000,00             10.164,18             12.100,00             

LASTEN
Huur gebouw

kale huur 6.000,00               4.757,58               6.100,00               

servicekosten 2.100,00               2.497,08               2.500,00               

8.100,00               7.254,66               8.600,00               

Gesponsorde uitgaven

aankoop kleding -                         -                         3.000,00               

promotie activiteiten -                         -                         2.000,00               

-                         -                         5.000,00               

Kantoorkosten

administratiekosten 100,00                   -                         -                         

bankkosten 200,00                   188,35                   200,00                   

brandstofkosten auto 200,00                   392,99                   200,00                   

kantoorinventaris 200,00                   1.089,93               200,00                   

overige kantoorkosten 400,00                   748,83                   500,00                   

telefoonkosten 300,00                   126,61                   300,00                   

verzekeringskosten en belastingen 100,00                   -                         -                         

website -                         -                         -                         

diverse baten en lasten -                         80,00                     -                         

1.500,00               2.626,71               1.400,00               

Bestuurskosten

representatiekosten 400,00                   196,80                   300,00                   

bav-verzekering -                         -                         300,00                   

onkostenvergoeding -                         -                         -                         

400,00                   196,80                   600,00                   

TOTAAL LASTEN 10.000,00             10.078,17             15.600,00             

Begroot resultaat -                         86,01                    -3.500,00             
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Toelichting op de begroting 

 

Omzetten 

De begrote omzet is gebaseerd op een ‘normale omstandigheid’ zonder Corona. Op basis van 

ervaringscijfers is de verwachting dat de eerder verwachte groei van de inkomsten niet zal worden 

gerealiseerd. Een verhoogde bijdrage vanuit de huidige doelgroep is niet aan de orde en het 

aantrekken van een nieuwe financieel draagkrachtigere doelgroep is statutair niet mogelijk. 

 

Donaties en giften 

Voor 2022 zijn gelden toegezegd die voor specifieke doelen dienen te worden aangewend: 

• Aankoop kleding 

• Promotie activiteiten 

 

Kleinsma fonds 

De Kledingbank heeft van de gemeente Alphen aan den Rijn een financiële toezegging ad € 3.600,- 

uit het Kleinsma fonds ontvangen om aan een specifieke groep 2x per jaar gratis een kledingpakket te 

kunnen verstrekken. 

 

Resultaat 

Het begrote resultaat 2022 bedraagt € 3.500,- negatief. Het bestuur hoopt dit tekort met aanvullen-

de sponsoring en giften en een nieuwe aanvraag voor huurmatiging terug te dringen zodat het 

voortbestaan van de stichting kan worden gewaarborgd. 

 

 

 


