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Visie en beleid van de Kledingbank Arnhem e.o.

De Kledingbank Arnhem e.o. heeft als doelstelling om mensen die onder een
bestaansminimum leven te helpen door het verstrekken van kledingsets. De mensen
die behoren tot de doelgroep van de Kledingbank Arnhem zijn geïndiceerde mensen
die onder of op het bestaansminimum leven, asielzoekers en vluchtelingen.
De kleding wordt ter beschikking gesteld door particulieren en bedrijven. De
medewerkers van de Kledingbank Arnhem selecteren de kleding op basis van
kwaliteit en bruikbaarheid.
De Kledingbank Arnhem draagt bij aan het beperken van de afvalstroom en zorgt
door het partnership met IrisZorg voor zinvolle dagbesteding.

1 Kledingbank Arnhem algemeen.

1.1 Basis Kledingbank.

Kleding ,die voldoet aan de criteria van kwalitatief en goed bruikbaar, ter beschikking
stellen aan mensen die niet in staat zijn zelf te voorzien in de aanschaf van kleding.
De cliënten van de Kledingbank Arnhem zijn door maatschappelijke organisaties
(zoals artsen, verpleegkundigen ,maatschappelijk werkers, wijkteams maar ook
kerkelijke instanties, moskeeën etc) geïndiceerd.
Nadat een indicatie verkregen is kunnen de cliënten een afspraak maken voor een
bezoek aan onze winkel.
Met hulp van onze vrijwilligers kunnen cliënten een keuze maken in de winkel.
Cliënten kunnen 2 keer per jaar kleding komen uitzoeken.

1.2 Vrijwilligersbeleid.

De Kledingbank Arnhem heeft geen beroepskrachten en werkt uitsluitend met
vrijwilligers. De vrijwilligers worden aangestuurd door de coördinator vrijwilligers.
Voor de vrijwilligers is zij het aanspreekpunt en samen met het bestuur van de
Kledingbank stelt zij het beleid vast en voert het uit. De coördinator is altijd aanwezig
bij de vergaderingen van het bestuur en heeft invloed op de vaststelling van het
beleid.
De coördinator is ook verantwoordelijk voor de werving van nieuwe vrijwilligers. Zij
hanteert daarbij strenge selectiecriteria en wijst vrijwilligers op het privacy gevoelige
karakter van het werk met de cliënten.
De coördinator heeft ook als taak het bijhouden van de cliëntenadministratie.
De vrijwilligers zijn via een vrijwilligersverzekering, die gesloten is door de gemeente
Arnhem, verzekerd tegen aansprakelijkheid en ongevallen.

De vrijwilligers hebben de navolgende taken:

-Coördineren van de werkzaamheden
-Planning, het maken van een rooster en het inplannen van het bezoek van de
cliënten.



-Sorteren van de ingezamelde kleding op bruikbaarheid, seizoen, maat, dames,
kinder- of herenkleding.

-Kledinguitgifte, het assisteren van de cliënten bij het uitzoeken van kleding
-Winkelbeleving, het op peil houden van de winkelvoorraad.

1.3 Bestuur.

Het bestuur van de Kledingbank Arnhem bestaat uit drie personen: voorzitter,
penningmeester en secretaris. De bestuursleden zijn ook vrijwilligers en krijgen geen
enkele vergoeding. Het bestuur vergadert een keer per zes weken en altijd in
aanwezigheid van de coördinator vrijwilligers.

2. Aandachtspunten voor de komende jaren.

2.1 Huisvesting.

De Kledingbank Arnhem is gehuisvest in een pand aan de Nieuwe Kade in Arnhem.
Dit pand staat op de nominatie binnen afzienbare tijd te worden gesloopt. Het pand is
eigendom van een projectontwikkelaar en de projectontwikkelaar  kan de
overeenkomst binnen drie maanden opzeggen. Inmiddels is de overeenkomst
opgezegd en moeten we het pand met ingang van 1 april 2023 verlaten.
Tot op heden zijn we er niet in geslaagd een nieuw onderkomen te vinden. Samen
met 2Switch en de voedselbank zijn we aan het onderzoeken of er voor deze drie
organisaties een nieuw onderkomen kan worden gebouwd of verbouwd.
Met de gemeente Arnhem worden gesprekken gevoerd voor een structurele bijdrage
voor onze huisvesting en energiekosten.

2.2 Vervoer.

De Kledingbank maakt gebruik van diverse inzamelpunten voor de ter beschikking
gestelde kleding. Voor het vervoer van de kleding maakten we tot voor kort gebruik
van een eigen bus en chauffeur. Door omstandigheden heeft onze chauffeur zijn
werkzaamheden moeten neerleggen. Om de leemte die ontstaan is op te vullen
hebben we contact gezocht met de organisatie de Groene Rijders. Zij verzorgen nu
een groot gedeelte van het vervoer. Zij gebruiken uitsluitend elektrisch
vervoersmiddelen. Op termijn zal worden bezien of we doorgaan met de Groene
Rijders en of we de samenwerking nog verder kunnen uitbouwen. Dit is o.a.
afhankelijk van de kosten die gepaard gaan met dit vervoer.

3.3 Financiën.

De Kledingbank heeft de ANBI status. Giften die worden verstrekt door particulieren
kunnen worden afgetrokken van de belastingaangifte. Incidenteel ontvangen we
giften van particulieren. Om de exploitatiekosten te kunnen dekken verkopen we de
zgn restkleding aan een opkoper waarmee we de exploitatiekosten grotendeels
kunnen bekostigen.



Van de Arnhemse fondsen ontvangen we regelmatig bijdragen om bv ondergoed en
sokken te kopen. Vanuit hygiënische overwegingen stellen we sokken en ondergoed
niet ter beschikking uit de verkregen kleding.
Om de  kosten inzake de aanstaande verhuizing te kunnen bekostigen overwegen
we een aparte, aan de Kledingbank Arnhem gelieerde Stichting Vrienden van de
Kledingbank Arnhem op te richten.

3.4 Vrijwilligers.
Alle medewerkers van de Kledingbank Arnhem zijn vrijwilligers en dat willen we zo
ook houden. Veel vrijwilligers werken al jaren voor de Kledingbank en daar zijn we
hen zeer erkentelijk voor. Echter door de toenemende vraag naar kleding door de
groeiende armoede en de toestroom van asielzoekers en vluchtelingen is aandacht
voor de werving van nieuwe vrijwilligers hard nodig.
Het streven is het aantal vrijwilligers met tien uit te breiden.

3.5 Publiciteit.
In de afgelopen jaren heeft de Kledingbank Arnhem niet veel aandacht besteed aan
publiciteit. In 2022 heeft de Gelderlander een achtergrond artikel over de
Kledingbank gepubliceerd. Op lokaal niveau willen we wijkbladen en bij aan huis
bladen meer aandacht proberen te genereren voor de Kledingbank Arnhem.
Daarnaast zal er meer aandacht worden besteed aan social media.

3.6 Netwerken.
De Kledingbank Arnhem zal in de eerstkomende jaren meer gaan inzetten op
uitbreiding van het netwerk. Recent zijn we door netwerkcontacten in het bezit
gekomen van een grote hoeveelheid nieuwe kleding. En binnenkort ontvangen we
van een schoenenzaak een restpartij nieuwe schoenen.
Door deelname aan een ondernemingsochtend, georganiseerd door de gemeente
Arnhem, zijn we in contact gekomen met een aantal ondernemers waarmee we in
gesprek gaan over samenwerking.


