Beleidsplan van de Kledingbank Alblasserdam & omstreken.
De Kledingbank Alblasserdam & omstreken vindt haar oorsprong door activiteiten vanuit de
plaatselijke Voedselbank. Nadat we ruim een ½ jaar onregelmatig ons werk hebben getracht
vorm te geven vanuit een tijdelijk gehuurd onderkomen zijn we tot het besluit gekomen om
dit werk definitief te gaan doen vanuit een Stichtingsvorm en een eigen onderkomen. Op 27
juli 2018 is de stichtingsakte gepasseerd bij notaris Lunenborg te Alblasserdam.
De naam is; Stichting Kledingbank Alblasserdam & omstreken gevestigd te Alblasserdam.
Doelstelling; Het verlenen van ondersteuning aan mensen met een (te) laag inkomen in de
vorm van het om niet verstrekken van kleding. Wij trachten dit doel te bereiken door o.a.
-

Het verwerven van goed bruikbare kleding onder de inwoners
Het contact onderhouden met enkele winkels voor het verwerven van kleding,
schoeisel en eventuele restpartijen.
Contacten onderhouden met die instellingen die een vergelijkbare doelstelling
hebben.
Het huren en onderhouden van een representatieve uitgiftelocatie waarin de kleding
gepast en gepresenteerd kan worden.
Het trachten te werven van giften en donaties ter bestrijding van de te maken
onkosten.

Bestuur; De Stichting heeft een bestuur van 3 personen zoals vermeld in de Stichtingsakte.
De zittingsperiode is voor de eerste maal 4 jaar en vervolgens is er een lid jaarlijks aftredend
volgens het rooster van aftreden. Het bestuur is verantwoordelijk voor een meerjarenbeleidsplan, de dagelijkse gang van zaken, het ondersteunen van de vrijwilligers en het
bewaken van de continuïteit. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde
beleid
Vergoedingen; Noch het bestuur, noch de vrijwilligers ontvangen enige geldelijk vergoeding
voor hun werkzaamheden. Uitsluitend gemaakte kosten worden vergoed.
Continuïteit; Voor 2019 is door de Gemeente Alblasserdam een waarderingssubsidie
toegekend die voldoende is om de huur te kunnen bekostigen. Deze subsidie heeft een
permanent karakter zodat de continuïteit is gewaarborgd.
Doelgroep; In elk geval alle inwoners die gerechtigd zijn om van de Voedselbank gebruik te
maken. Voorts is er door de Gem. Alblasserdam een schrijven gericht aan alle
bijstandsgerechtigden waarin zij worden gewezen op het bestaan van de Kledingbank.
Tenslotte, alle mensen die om welke reden dan ook niet in staat zijn om in hun primaire
levensbehoefte, als voedsel en kleding, te voorzien. Ook kan de Kledingbank zelf mensen die
hiervoor in aanmerking komen uitnodigen middels een schriftelijke uinodiging.

Beleid;
➢ Het trachten te voorzien in voldoende kwalitatief goede kleding voor alle cliënten.
➢ Het trachten te werven van sponsors.
➢ De Kledingbank zal zich presenteren op de plaatselijke evenementen en daar tegen
een minimale vergoeding overtollige kleding te koop aanbieden.
➢ Het meewerken in de plaatselijke commissie Armoedebestrijding en het verlenen van
ondersteuning.
Planning en Ambitie; Dit meerjaren beleidsplan gaat in op 1 januari 2019 en voorziet in onze
aanpak voor de jaren 2019 – 2020 en 2021.
We streven er naar om het aantal gezinnen/personen d.m.v. onze ondersteuning met 25% te
reduceren gedurende deze looptijd van het Beleidsplan. Niet door te bezuinigen maar door
onze hulp trachten te bereiken dat men geen gebruik meer “hoeft“ te maken van onze
diensten.
Wij streven er ook naar om de drempelvrees weg te nemen door publicaties in de
plaatselijke Pers, de lokale radio omroep, mond op mond reclame, presentaties op de eigen
Website en het verzorgen van presentaties op lokaal niveau. Grootste prioriteit is het
bereiken van die mensen die min of meer zijn aangewezen op onze hulpverlening. Daarbij
heeft het wegnemen van een zekere schaamte bij de potentiële bezoekers grote prioriteit.
Zeker 50% van de mensen die wij zouden moeten kunnen helpen blijven weg uit schaamte
voor hun situatie en willen niet dat zij “gezien”worden.
Het uitbrengen van een jaarverslag met een verantwoording over het afgelopen jaar.
Ontbinding; Mocht om welke reden dan ook het bestaansrecht van de Kledingbank eindigen
dan komt een batig saldo toe aan een Algemeen Nut Beogende Instelling in de gemeente
Alblasserdam.
Het is een vrij eenvoudig Beleidsplan voor de komende 3 jaar maar wij denken dat we met
de 12 vrijwilligers die mede verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken en de
steun van de Gemeente Alblasserdam middels een waarderingssubsidie een opzet hebben
gevonden die garant staat voor een zinvolle toekomst.
Voegen we daarbij de spontane hulp van de bevolking die ons ruimschoots van kleding
voorziet en enkele sponsors die ons net wat extra mogelijkheden bieden om ons dankbare
werk te kunnen voortzetten.
De Kledingbank tracht iets te doen voor mensen die niets hebben!

Alblasserdam, 01-01-2019.

