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Voorwoord 

 

Algemeen 

Vanuit een lokaal, particulier initiatief is op 31 januari 2018 Stichting De Kledingschuur Alphen aan 

den Rijn (verder: De Kledingbank) opgericht. De stichting heeft als doel: 

• Het bestrijden van armoede door invulling te geven aan de basisbehoefte van kleding; 

• Het verstrekken van gratis, of tegen sterk gereduceerd tarief, kleding en schoeisel aan 

mensen uit de doelgroep van mensen met stille armoede; 

• Het voorkomen dat restpartijen kleding en schoeisel vernietigd worden; 

• Al hetgeen met vorenstaande verband houdt. 

 

In 2019 is de naam van de stichting notarieel gewijzigd in Stichting Kledingbank Groene Hart. 

 

Huisvesting 

Teneinde uitvoering te kunnen geven aan de activiteiten en de doelstellingen van de stichting is (met 

terugwerkende kracht) per 1-12-2017 een gedeelte van het voormalige zorgcentrum St. Joseph aan 

de Hoflaan gehuurd. De verschuldigde huurprijs kon worden gematigd door het zelf uitvoeren van 

diverse schoonmaakwerkzaamheden door medewerkers (vrijwilligers) van De Kledingbank. 

 

Startsubsidie 

Om de eerste jaren De Kledingbank te ondersteunen om (financieel) onafhankelijk te worden, heeft 

de gemeente Alphen aan den Rijn in totaal € 9.000.- subsidie toegezegd uit te betalen in 3 jaar (2018: 

€ 5.000,-, 2019: € 3.000,- en 2020: € 1.000,-). Een deel van de subsidie uit de jaarschijf 2018 

(€ 1.000,-) is door de gemeente aan derden uitbetaald en niet aan De Kledingbank. 

 

Omzetbelasting 

Op dit moment is De Kledingbank omzetbelasting verschuldigd aan de fiscus. In 2020 zal worden 

onderzocht of en hoe de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) kan worden verkregen, 

alsmede of en op welke voorwaarden de stichting kan worden vrijgesteld van het afdragen van 

omzetbelasting. 

 

Resultaat boekjaar 

Het exploitatieresultaat over 2019 bedraagt € 2.649,85 negatief. Dit komt voornamelijk omdat het 

restant van de nog te ontvangen subsidie uit 2018 ad € 1.000,- aan derden is uitbetaald en in 2019 is 

afgeboekt. 

 

 

Het bestuur van Stichting Kledingbank Groene Hart 

Mei 2020 
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BALANS PER 31-12-2019 31-12-2018

ACTIVA

Liquide middelen

kas 415,00          1.013,40     

bank 991,70          838,27        

Totaal liquide middelen 1.406,70       1.851,67       

Nog te ontvangen posten

subsidie gemeente Alphen aan den Rijn -                 1.000,00     

overige nog te ontvangen posten -                 1.500,00     

vooruitbetaalde kosten 482,32          -               

Totaal nog te ontvangen posten 482,32          2.500,00       

TOTAAL ACTIVA 1.889,02       4.351,67       

PASSIVA

Eigen vermogen

stand per 1-1 3.912,67       -               

resultaat boekjaar -2.649,85    3.912,67    

Totaal eigen vermogen 1.262,82       3.912,67       

Nog te betalen posten

omzetbelasting 4e kwartaal 2018 131,50          439,00        

overige nog te betalen posten 494,70          -               

Totaal nog te betalen posten 626,20          439,00          

TOTAAL PASSIVA 1.889,02       4.351,67       
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Toelichting op de balans 

 

Liquide middelen 

De kasgelden zijn conform de aanwezige kasgelden per 31-12-2019. 

De banktegoeden stemmen overeen met de opgave (bankafschrift) van de bank. 

 

Nog te betalen posten 

De verschuldigde omzetbelasting over het 4e kwartaal 2019 is in januari 2020 aan de belastingdienst 

afgedragen.  

 

Eigen vermogen 

Het negatieve exploitatieresultaat over 2019 is in mindering gebracht op het eigen vermogen.   
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RESULTATENREKENING 2019 werk 2019 begr 2018 werk

BATEN

Omzetten

Opbrengst verkoop kleding 7.845,82       8.000,00     7.983,35   

Afdracht omzetbelasting -1.361,67     -1.390,00   -1.403,00 

Netto omzet 6.484,15       6.610,00       6.580,35   

Subsidie gemeente Alphen aan den Rijn 2.000,00       3.000,00       5.000,00   

TOTAAL BATEN 8.484,15       9.610,00       11.580,35 

LASTEN

Huur gebouw

kale huur 4.118,02       4.200,00     4.375,10   

voorschot servicekosten 833,52          1.800,00     1.747,50   

4.951,54       6.000,00       6.122,60   

Kantoorkosten

administratiekosten 515,72          500,00        322,25       

bankkosten 224,29          180,00        26,48         

brandstofkosten auto 124,55          -               204,07       

kantoorinventaris -                 -               80,10         

overige kantoorkosten 568,63          700,00        239,40       

representatiekosten 171,28          500,00        98,10         

telefoonkosten 298,27          250,00        210,93       

verzekeringskosten en belastingen 112,26          50,00           363,75       

2.015,00       2.180,00       1.545,08   

Inrichtingskosten c.a.

kosten bouwen website 32,30             150,00        -             

aanschaf inventaris 2.269,34       2.500,00     -             

verbouwingskosten 1.865,82       1.500,00     -             

4.167,46       4.150,00       -             

TOTAAL LASTEN 11.134,00    12.330,00    7.667,68   

Resultaat boekjaar (2019: nadelig) -2.649,85    -2.720,00    3.912,67  
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Toelichting op de exploitatierekening 

De exploitatie over 2019 sluit met een negatief saldo ad € 2.649,85. Dit is iets minder dan begroot. 

Het negatieve resultaat is voornamelijk veroorzaakt door kosten van verbouwingen en inventarissen. 

Indien de gemeente aan haar subsidieverplichting had voldaan, was het resultaat € 1.000,- minder 

negatief uitgevallen. 

 

Omzetten 

De netto opbrengst uit kledingverkoop is iets lager dan geraamd, maar ligt in de lijn der verwachting.  

 

Subsidie gemeente Alphen aan den Rijn 

Om de eerste jaren Stichting De Kledingschuur te ondersteunen om (financieel) onafhankelijk te 

worden heeft de gemeente Alphen aan den Rijn per brief van 14 februari 2018 voor 2019 een 

(start)subsidie beschikbaar gesteld ad € 3.000,-. De gerealiseerde subsidie is € 1.000,- lager omdat de 

nog te ontvangen subsidie 2018 ad € 1.000,- in 2019 is afgeboekt wegens oninbaarheid. 

 

Huur gebouw 

Met Stichting Woonforte is een huurcontract afgesloten per 1-12-2017 inzake de huur van een 

gedeelte van het pand aan de Hoflaan 27. De huur is relatief laag vanwege het onderhoud dat in 

eigen beheer wordt uitgevoerd. In deze jaarrekening is de afrekening van de servicekosten 2018 

verantwoord. 

 

Inrichtingskosten c.a. 

In 2019 zijn kosten gemaakt voor een kleine interne verbouwing en voor de aanschaf van 

inventarissen. Ook is een voorzichtig begin gemaakt met de bouw van een nieuwe website. 

 

Resultaat boekjaar 

Het boekjaar 2019 sluit met een negatief saldo ad € 2.649,85. Dit bedrag is in mindering gebracht op 

het eigen vermogen.  
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VASTSTELLING JAARREKENING 

De jaarrekening 2019 van de Stichting Kledingbank Groene Hart, sluitend met een negatief resultaat 

ad €  2.649,85, is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van                                     2020.  

 

 

R.F.J. Brand, voorzitter    __________________________________ 

 

 

Y.H. van Kuilenburg, secretaris  __________________________________ 

 

 

I. Bos, penningmeester   __________________________________ 

 

 


