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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 en ANBI-status 

Per 1-7-2020 is de stichting vrijgesteld van btw in het kader van de kleine ondernemersregeling. Per 

die datum is tevens de ANBI-status verkregen. 

 

Resultaat boekjaar 

Het exploitatieresultaat over 2021 bedraagt € 86,- positief. Dit is voornamelijk te danken aan de van 

de gemeente Alphen aan den Rijn ontvangen COVID subsidie ad € 3.962,10, subsidie uit het 

Kleinsma-fonds ad € 3.600,- en een huurvrijstelling van 3 maanden. 

 

Vooruitzichten 2022 

De vooruitzichten voor 2022 zijn voorzichtig positief. Het ziet er naar uit de stichting in 2022 zijn 

activiteiten kan voortzetten, maar tegenvallende inkomsten door gedwongen sluiting in verband met 

de COVID-pandemie kunnen niet worden opgevangen uit het eigen vermogen. In dat geval zal 

opnieuw een beroep moeten worden gedaan op de gemeente Alphen aan den Rijn. 

 

 

Het bestuur van Stichting Kledingbank Groene Hart 

Februari 2022 
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BALANS PER

ACTIVA

Liquide middelen

kas 250,55€      286,70€        

bank 273,57€      1.801,95€    

Totaal liquide middelen 524,12€      2.088,65€  

Nog te ontvangen posten

vooruitbetaalde kosten 84,76€        702,32€        

nog te ontvangen bedragen 1.200,00€  -€              

Totaal nog te ontvangen posten 1.284,76€  702,32€      

TOTAAL ACTIVA 1.808,88€  2.790,97€  

PASSIVA

Eigen vermogen

stand per 1-1 1.722,87€  1.262,82€    

resultaat boekjaar 86,01€        460,05€        

Totaal eigen vermogen 1.808,88€  1.722,87€  

Nog te betalen posten -€             -€             

Gemeente Alphen aan den Rijn

terug te betalen subsidie Steunfonds Covid -€             1.068,10€  

TOTAAL PASSIVA 1.808,88€  2.790,97€  

31-12-2021 31-12-2020
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Toelichting op de balans 

 

Liquide middelen 

De kasgelden zijn conform de aanwezige kasgelden per 31-12-2021. 

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

 

Vooruitbetaalde kosten 

De vooruitbetaalde kosten hebben betrekking op de huur over januari 2022. De post nog te 

ontvangen bedragen betreft het restant van de toegezegde subsidie uit het Kleinsma-fonds. 

 

Eigen vermogen 

Het positieve exploitatieresultaat over 2021 is toegevoegd aan het eigen vermogen (algemene 

reserve). 

 

Gemeente Alphen aan den Rijn 

De aan de gemeente Alphen aan den Rijn terug te betalen subsidie Steunfonds COVID-19 (nihil) is 

berekend conform de subsidievoorwaarden. De berekening is als bijlage aan de jaarrekening 

toegevoegd en betreft de periode januari-juni 2021. 
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EXPLOITATIE OVERZICHT

2021 werkelijk 2021 begroot 2020 werkelijk

BATEN
Omzetten

Opbrengst verkoop kleding 1.902,08               9.000,00               3.863,31               

Afdracht omzetbelasting -                         -                         -280,70                 

1.902,08               9.000,00               3.582,61               

Subsidie gemeente Alphen aan den Rijn

startsubsidie -                         -                         1.000,00               

subsidie Kleinsma fonds 3.600,00               -                         -                         

covid-19 3.962,10               -                         3.021,79               

7.562,10               -                         4.021,79               

Overige baten

donaties en giften 200,00                   1.000,00               2.195,00               

vergoeding transportkosten 500,00                   -                         -                         

700,00                   1.000,00               2.195,00               

TOTAAL BATEN 10.164,18             10.000,00             9.799,40               

LASTEN
Huur gebouw

kale huur 4.757,58               6.000,00               4.553,85               

servicekosten 2.497,08               2.100,00               2.239,69               

7.254,66               8.100,00               6.793,54               

Kantoorkosten

administratiekosten -                         100,00                   -                         

bankkosten 188,35                   200,00                   190,16                   

website -                         -                         413,22                   

kantoorinventaris 1.089,93               200,00                   632,96                   

overige kantoorkosten 748,83                   400,00                   398,97                   

telefoonkosten 126,61                   300,00                   276,07                   

brandstofkosten auto 392,99                   200,00                   176,15                   

verzekeringskosten en belastingen -                         100,00                   -                         

diverse baten en lasten 80,00                     -                         39,52                     

2.626,71               1.500,00               2.127,05               

Bestuurskosten

representatiekosten 196,80                   400,00                   418,76                   

onkostenvergoeding -                         -                         -                         

196,80                   400,00                   418,76                   

TOTAAL LASTEN 10.078,17             10.000,00             9.339,35               

Resultaat boekjaar (voordelig) 86,01                    -                         460,05                  
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Toelichting op de exploitatierekening 

De exploitatie over 2021 sluit met een positief saldo ad € 86,-. Het positief resultaat geeft een 

vertekend beeld van de bedrijfsmatige activiteiten in 2021: de stichting heeft het positief resultaat 

volledig te danken aan de aanvullende COVID subsidie van de gemeente en een huurvrijstelling van 3 

maanden. Zonder deze incidentele baten zou de stichting in 2021 de facto failliet zijn gegaan. 

 

Omzetten 

De netto opbrengst uit kledingverkoop is gezien de beperkte opening in verband met de Corona 

pandemie circa 21% van de begrote inkomsten.  

 

Subsidie gemeente Alphen aan den Rijn 

De gemeente heeft in 2021 een subsidie ad € 3.962,10 beschikbaar gesteld als gevolg van de 

teruglopende baten in verband met de Corona pandemie over de periode januari tot en met juni 

2021. Daarnaast heeft de gemeente € 3.600,- toegekend uit het Kleinsma-fonds om aan kinderen die 

vallen onder de doelgroep 2x per jaar een kledingpakket te kunnen verstrekken.  

 

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. Vanaf  1 september 2020 is een aanvullende ruimte gehuurd om 

nieuwe cliënten op een fatsoenlijke manier te kunnen ontvangen waarbij de privacy kan worden 

gewaarborgd.  

 

In 2021 heeft Woonforte een huurvrijstelling verleend voor 3 maanden vanwege een aantal branden 

die elders in het pand hebben plaatsgevonden en die rookschade hebben veroorzaakt aan de 

inventaris van de Kledingbank. 

 

Inventaris en inrichtingskosten 

In 2021 is een laptop aangeschaft ter vervanging van een privé laptop die niet meer naar behoren 

werkte.  

 

Resultaat boekjaar en bestemming 

Het boekjaar 2021 sluit met een positief saldo ad € 86,-. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene 

reserve.  
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VASTSTELLING JAARREKENING 

De jaarrekening 2021 van de Stichting Kledingbank Groene Hart, sluitend met een positief resultaat 

ad € 86,- is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van                                    - 2022.  

 

 

R.F.J. Brand, voorzitter    __________________________________ 

 

 

A. Houtman, secretaris   __________________________________ 

 

 

I. Bos, penningmeester   __________________________________ 
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Bijlage: Berekening subsidie Steunfonds COVID-19 

 

 

Inkomsten 2021 

 

 

maand begroot werkelijk derving

jan-21 750,00 0,00 750,00

feb-21 750,00 0,00 750,00

mrt-21 750,00 8,00 742,00

apr-21 750,00 84,90 665,10

mei-21 750,00 212,99 537,01

jun-21 750,00 232,11 517,89

4.500,00 538,00 3.962,00

jul-21 750,00 387,19 362,81

aug-21 750,00 115,67 634,33

sep-21 750,00 249,42 500,58

okt-21 750,00 258,70 491,30

nov-21 750,00 232,90 517,10

dec-21 750,00 120,21 629,79

totaal 9.000,00 1.902,09 7.097,91


