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Voorwoord
2019 was een bijzonder jaar voor KLESTEO.
Op 1 februari 2019 hebben wij ons 1e lustrum gevierd. Dit jubileum hebben wij mogen
vieren met onze vrijwilligers, sponsoren, politieke vrienden en andere genodigden op
een mooie plek, locatie Buitensporig, recht tegenover ons pand. Tijdens de
drukbezochte receptie vierden wij ons 5-jarig bestaan, maar namen tevens afscheid
van onze voorzitster Caroline. Wij willen nogmaals eenieder bedanken voor deze
mooie dag en zeker ook al onze gulle gevers. Bijzondere dank aan Rabobank West
Betuwe die ons verraste met een mooie cheque.

1e lustrum receptie te Buitensporig met scheidend voorzitster Caroline Hoegee
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Na de receptie hebben wij in onze eigen locatie een gezellig etentje gehouden met
vrijwilligers en bestuur.

Etentje bij KLESTEO
Ook namen wij eind 2019 afscheid van ons bestuurslid Mario van Keulen. Zowel
Caroline evenals Mario waren bestuurders/oprichters van het 1e uur uit 2013. Dit
betekent dat ingaande 2020 het bestuur bestaat uit 2 leden en wij zoeken dan ook
graag versterking.

Mario van Keulen
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In 2019 heeft KLESTEO haar gehuurde ruimte kunnen uitbreiden. Het pand beschikt
nu over een eigen keuken, die ook als kantine kan worden gebruikt, zodat de
sorteerruimte/keuken nu geheel beschikbaar is voor sorteren. Ook hebben wij de
beschikking gekregen over een extra buitenruimte, alwaar wij onze opslagcontainer
hebben kunnen plaatsen en waar nu ook plek is om bij mooi weer even buiten te
kunnen zitten. Bijzondere dank hierbij zijn wij o.a. verschuldigd aan GMB te
Opheusden.
KLESTEO heeft in 2019 door de niet aflatende inzet van onze fondsenwerver Bert Prijs
mooie financiële giften en subsidies mogen ontvangen. We kijken o.a. met dank terug
op de ontvangen collecte, die wij mochten ontvangen tijdens het kerstconcert 22
december 2019 in de Sint-Dominicuskerk te Tiel.
Geld dat hard nodig zal zijn, nu in 2020 de hele wereld is veranderd. KLESTEO staat
ook in 2020 weer voor haar doelgroep klaar. Ten tijde van dit voorwoord is KLESTEO
dicht tot 1 juni 2020 vanwege de coronacrisis, echter kunnen er voor crisissituaties
kledingpakketten worden aangevraagd. Verder wordt ook nu nagedacht hoe wij onze
doelgroep toch kunnen helpen en zeker na 1 juni a.s. Wij wensen alle lezers
gezondheid en Gods onmisbare zegen toe.
Harry en Margreet
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Inleiding
Kleding en Speelgoedbank Tiel en Omstreken (oftewel KLESTEO) wil, vanuit de
opdracht van naastenliefde, alle mensen in het Rivierenlandgebied, die aantoonbaar
(na verwijzing door hulpverleningsinstanties) (tijdelijk) niet meer financieel in staat zijn
om kleding, schoenen en/of speelgoed te kopen, voorzien van gratis tweedehands of
nieuw gedoneerde kleding, schoenen en/of speelgoed. Wij maken hierbij geen
onderscheid op basis van afkomst, geloofsovertuiging en dergelijke.
Zoals u ongetwijfeld weet, heeft de afgelopen crises bij veel gezinnen grote problemen
veroorzaakt. De kans op een leven in (langdurige) armoede neemt toe. Dit heeft met
name een groot effect op de kinderen. Maar liefst één op de negen kinderen in
Nederland groeit reeds op in armoede. Veel kinderen hebben hierdoor moeite met
sociaal gedrag en zijn vaak buitengesloten. Denk bijvoorbeeld aan het gebrek aan geld
voor sport en/of kinderfeestjes. Zelfs geld voor eten en/of kleding is er niet of
nauwelijks. Daar wil onze stichting de helpende hand bieden. Hiernaast voorzien wij
ook via vluchtelingenorganisaties de vluchtelingen van kleding en/of speelgoed.
Tevens bieden wij plaats aan zowel jong als oud om zich nuttig te maken binnen onze
organisatie, zodat zij meer sociaal contact hebben en hun sociale vaardigheden
gestimuleerd worden. Door samenwerking met stichtingen zoals J.P. van der Bent
alsook Iriszorg en diverse andere maatschappelijke organisaties bieden wij ook plaats
aan personen met een beperking. Zij verrichten diverse werkzaamheden, zoals
sorteren, winkel bevoorraden, etc. Ook hebben wij regelmatig een stagiaire vanuit
MBO/HBO binnen KLESTEO.
Naast kleding vinden wij het ook belangrijk dat kinderen speelgoed tot hun beschikking
hebben voor hun ontwikkeling (bijvoorbeeld m.b.t. de ontwikkeling van hun motorische
en sociale vaardigheden).
Organisatie
Doel van KLESTEO
De stichting heeft ten doel het gratis doorgeven van goede herbruikbare goederen,
zoals kleding, linnengoed, schoenen, speelgoed etc. aan mensen die het hard nodig
hebben, maar het (tijdelijk) niet meer kunnen betalen.
Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• het gratis ter beschikking stellen van goederen, in de ruimste zin van het
woord, van goede kwaliteit aan gasten;
• gasten te wijzen op - en zo nodig in contact te brengen met - de daarvoor
aangewezen
instanties
binnen
de
gemeente
en
andere
maatschappelijke organisaties;
• het ondersteunen van acties gericht op het structureel overbodig maken
van de kledingbank;
• het verrichten van alle handelingen, die met het voorgaande in de ruimste
zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voort te
vloeien of daarvoor bevorderlijk te zijn.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
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Bestuur van KLESTEO
Op 1 februari 2019 is onze voorzitster, Caroline Hoegee, na ruim 6 jaar afgetreden. En
per 31 december 2019 is algemeen bestuurslid Mario van Keulen afgetreden. Wij
danken beide bestuursleden voor hun inzet in de jaren dat zij betrokken geweest zijn
bij de KLESTEO.
De stichting kent per heden een tijdelijk tweehoofdig bestuur bestaande uit:
•
•

Mevrouw Margreet Blok, secretaris
De heer Harry van der Linden, penningmeester, voorzitter vanaf 1-2-2019

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.
Werkgebied van KLESTEO
Het werkgebied van KLESTEO bestaat uit de gemeenten en alle daaronder vallende
dorpen en buurtschappen:
•
•
•
•

BUREN
NEDER BETUWE
WEST BETUWE
TIEL

•
•
•
•

WEST MAAS EN WAAL
MAASDRIEL
CULEMBORG
ZALTBOMMEL

Gasten van KLESTEO
KLESTEO voert zelf geen inkomenstoets uit. Alle cliënten (wij spreken overigens liever
over “gasten”) worden doorverwezen door erkende instanties, zoals bijv. de
Voedselbank, Stichting Leergeld, Schuldhulpverlening, STMR, Schuldhulpmaatje en
Vluchtelingenwerk. Deze organisaties handelen n.a.v. de richtlijnen die KLESTEO
heeft vastgesteld voor doorverwijzing. Wanneer men doorverwezen wordt door de
hulpverleningsinstantie, wordt men uitgenodigd om kleding uit te komen zoeken.
Vrouwen en kinderen ontvangen 5 sets kleding, mannen ontvangen 3 sets kleding.
Indien voorradig, krijgt men ook sportkleding, zwemkleding, nachtkleding, linnengoed,
overjas, schoenen, speelgoed en aanverwante artikelen mee.
Met elke gast wordt een afspraak gemaakt, zodat deze in de kleding- en
speelgoedbank aan de Spoorstraat in Tiel goederen kan komen uitzoeken. Voor elke
bezoekende gast wordt ongeveer 45 minuten uitgetrokken in de kledingbank en
ongeveer 30 minuten in de speelgoedbank. Zowel de kledingbank als ook de
speelgoedbank hebben de inrichting van een winkel, zodat uitzoeken van speelgoed,
passen van kleding e.d. gemakkelijk wordt gemaakt. De gasten worden hierbij begeleid
door een gastvrouw of gastheer. Van elke gast worden standaard naam en
identiteitskaart gecontroleerd in vergelijk met de gegevens die bekend zijn bij onze
planner.
Wij kunnen ook zeer goede kleding leveren aan mensen die bijv. in het kader van een
re-integratie traject moeten beschikken over representatieve kleding om te kunnen
solliciteren.
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In 2019 zijn 1039 kledingpakketten verstrekt. Hiervan waren er 518 pakketten voor
kinderen en 521 pakketten voor volwassenen. 36% van onze gasten komen uit de
gemeente Tiel. De overige 64% komen uit de omliggende gemeenten, waarvan 20%
uit Culemborg. Naast kledingpakketten zijn er ook 24 nood- en
zwangerschapspakketten verstrekt.
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KLESTEO en duurzaamheid
Kleding komt langs 2 lijnen binnen:
De grootste stroom bestaat uit gedragen kleding, die door veelal particulieren bij ons
wordt gebracht. Door dit vaak persoonlijke contact met de gever is de kwaliteit van de
ingeleverde kleding hoog tot zeer hoog. Toch haalt niet alle kleding de strikte selectie
die wij toepassen. Wat overblijft gaat, samen met de kleding die aan het einde van het
seizoen niet meer geschikt is om nog een jaar te bewaren, naar een ander goed doel.
Vanuit faillissementen en/of donaties beschikken wij ook geregeld over nieuwe kleding.
We weten niet hoeveel er binnengekomen is en evenmin hoeveel kleding er op
voorraad ligt of in de winkel beschikbaar is.
Speelgoed komt ook langs 2 lijnen binnen:
Ook deze stroom wordt hoofdzakelijk ingebracht door particulieren. Daarnaast
beschikken wij ook geregeld over nieuw speelgoed vanuit faillissementen en/of
donaties.
Vrijwilligers en stagiaires
Wij werken uitsluitend met vrijwillige medewerkers. Binnen ons team van vrijwilligers
zijn er ook personen werkzaam die op basis van een dagbestedingsindicatie of in het
kader van een re-integratie traject naar ons worden doorverwezen. Uiteraard, zijn het
allemaal vrijwilligers die, net als wij, de doelgroep een warm hart toedragen.
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Vrijwilligers
Om het team van vrijwilligers optimaal bezet te houden, vraagt dit voortdurende
inspanning van bestuur en vrijwilligers. Er zijn gemiddeld 75 vrijwilligers voor
KLESTEO werkzaam.
Vrijwilligersverzekering
Voor de vrijwilligers is er door de gemeente Tiel een vrijwilligersverzekering afgesloten.
Dus wanneer er iets gebeurt tijdens werkzaamheden voor KLESTEO, is de vrijwilliger
hiervoor verzekerd.
Openingstijden
KLESTEO is geopend voor gasten op dinsdag, woensdag en donderdag de gehele
dag en op de 1e zaterdagmorgen van de maand. Mogelijkheid tot inleveren van
goederen is op dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 15.00 uur en op
zaterdag van 11.00 uur tot 12.00 uur bij KLESTEO, gevestigd aan de Spoorstraat 1,
4001 CN TIEL.
Besteding van de middelen
KLESTEO werkt zo effectief en efficiënt mogelijk aan het bereiken van haar doelen en
dat administreert KLESTEO ook deugdelijk. Er worden binnen KLESTEO beperkte
beheers- en administratiekosten gemaakt dankzij een aantal sponsors.
Verantwoording
Via http://www.kledingbanktiel-eo.nl geeft KLESTEO een zo actueel en transparant
mogelijk verslag van fondsenwervende activiteiten en projecten.
ANBI Certificaat
Giften aan KLESTEO kunnen onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Eén
van de voorwaarden is dat het goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) moet zijn. KLESTEO heeft een ANBI-verklaring (nr. 87250).
Optimale besteding van middelen/ Kosten fondsenwerving
Alle donaties worden bij KLESTEO uitgegeven, waarvoor ze bedoeld zijn. Het bestuur
en alle vrijwilligers van KLESTEO werken volledig onbezoldigd.
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Toelichting op de cijfers van 2019
Algemeen boekjaar 2019 versus boekjaar 2018:
Stichting Kleding & Speelgoedbank Tiel e.o. is op 11 maart 2013 opgericht. Op 1
februari 2014 is de kledingbank opengegaan voor gasten en op 1 oktober 2014 is de
speelgoedbank hieraan toegevoegd.
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten:
Verantwoording van baten (giften/ontvangsten) geschiedt op basis van kasstelsel
tenzij anders aangegeven.
De baten van KLESTEO bestaan hoofdzakelijk uit giften vanuit diverse instanties, al
dan niet met een specifiek (meerjarig) doel.
Baten waarvoor een bijzondere (meerjarige) bestemming is aangewezen, worden in
de staat van baten en lasten verwerkt, enerzijds als baten welke zijn ontvangen en
anderzijds voor hetzelfde bedrag als lasten via de post reserveringen. In de
balansspecificatie per bestemmingsreserve worden dan de uitgaven voor het
specifieke doel apart verantwoord.
In 2019 zijn vanuit de gemeenten Tiel, West Betuwe (Neerijnen, Geldermalsen,
Lingewaal) en Culemborg (2018+2019) subsidies ontvangen. Al deze bedragen zijn in
2019 verantwoord.
In 2019 hebben wij bijdragen in geld, goederen en diensten mogen ontvangen van:
Stichting Burgerweeshuis te Tiel
Stichting TOV te Tiel
Lions Club te Tiel
Caritas H. Dominicus te Tiel
Diaconie Protestantse Gemeente West Maas en Waal
Diaconie Geformeerde Kerk Geldermalsen
Gemeente Rehoboth te Tiel
Rabobank West Betuwe te Geldermalsen
Stichting Steunfonds Gezondheidszorg te Tiel
Rozenhage Makelaardij BV te Tiel
Ly-An mode te Maurik
Niacet BV te Tiel
Stichting Pallium te West Maas en Waal
Blijdesteijn te Tiel
Trendiez te Opheusden
Stichting CPOB Betuwe
Donker groenvoorziening te Tiel
Stichting Armoedefonds te Rosmalen
Vrienden van KLESTEO (algemene & specifieke giften).
Sommige bijdragen zijn gekoppeld aan een specifiek doel zoals aanschaf van nieuw
ondergoed en jongensbroeken (in kleine maten) en aanschaf van
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onderhoudsmateriaal. Als bestuur zijn wij al onze ondersteuners buitengewoon
dankbaar daar anders het werk van KLESTEO niet mogelijk zou zijn.
In 2019 zijn daarnaast een aantal giften ontvangen specifiek voor het 5-jarig bestaan
van KLESTEO en voor onze vrijwilligers.
Lasten:
Verantwoording van lasten (kosten/uitgaven) geschiedt op basis van kosten
toerekenbaar aan boekjaar tenzij anders aangegeven.
BALANS
De bestemmingsreserve huisvesting betreft een reservering ten behoeve van
toekomstige uitgaven aan onderhoud en inrichting van het gehuurde pand te Tiel.
Het verloop is als volgt:

2019

2018

Beginsaldo
Reservering via staat van b&l
Uitgaven
Eindsaldo

9.600,00
2.400,00
0,00
12.000,00

7.200,00
2.400,00
0,00
9.600,00

De bestemmingsreserve cliënten betreft een door Rotary geschonken bedrag van €
4.250,00 waarvan alleen bijkomende (reis)kosten van gasten betaald zullen worden.
Dit geldt voor gasten, die anders niet bij KLESTEO op bezoek kunnen komen gezien
onze regiofunctie.
Het verloop is als volgt:

2019

2018

Beginsaldo
Reservering via staat van b&l
Uitgaven
Eindsaldo

3.713,64
0,00
0,00
3.713,64

3.713,64
0,00
0,00
3.713,64

De egalisatiereserve huisvesting is gevormd omdat bijdragen t.b.v. dekking huurlasten
eerder of later worden ontvangen dan de daadwerkelijke uitgaven.
Het verloop is als volgt:

2019

2018

Beginsaldo
10.700,00
10.700,00
Reservering via staat van b&l
0,00
0,00
Vrijval via staat van b&l
0,00
0,00
Uitgaven
0,00
0,00
Eindsaldo
10.700,00
10.700,00
De algemene reserve bevat het saldo van de jaarlijkse resultaten uit de staat van baten
en lasten.
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Het verloop is als volgt:

2019

2018

Beginsaldo
Resultaat staat van b&l
Eindsaldo

5.363,67
5.480,15
10.843,82

5.810,38
-446,71
5.363,67

De jaarcijfers zijn in de bestuursvergadering mei 2020 goedgekeurd. Het voordelig
saldo over boekjaar 2019 ad € 5.480,15 is ten gunste van de algemene reserve
gebracht.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen:
KLESTEO is een huurverplichting aangegaan met een looptijd van een kalenderjaar.
In 2019 is de huur verlengd tot en met 31 december 2020.
Deze verplichting kan jaarlijks met een jaar worden verlengd met inachtneming van
een opzegtermijn van 6 maanden. Verlenging is alleen aan de orde op het moment dat
KLESTEO zicht heeft op dekking van de huurkosten.
Overige aandachtspunten van het bestuur voor 2019 – 2021:
•

Aanwas vrijwilligers en bestuursleden in 2020

•

Effecten corona crisis 2020 op KLESTEO

•

Contacten met kledingbranche i.v.m. restpartijen.
Ook met plaatselijke ondernemers zal hiervoor contact worden gelegd.

•

Verzekeringen, veiligheid en gezondheid van vrijwilligers

•

Huisvesting na 2020:
Het huidige huurcontract loopt jaarlijks af op 31 december. Voor 1 juli moeten
wij hebben aangegeven of wij doorgaan met het huurcontract.

•

Uitgifte in regio:
Het bestuur moet onderzoeken of er mogelijkheden zijn in de regio om
goederen ter plaatse uit te geven, zodat gasten niet zoveel behoeven te
reizen.

•

Het professionaliseren van de organisatie:
Het bestuur is ook bezig met het zoveel mogelijk professionaliseren van de
organisatie, dit gebeurt o.a. door het aanstellen van coördinatoren, waardoor er
o.a. scheiding is tussen werkvloer en bestuur.
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BALANS
BALANS
ACTIVA

ING 7670706
ING 7670706 Zkl Spaarrekening
ING 7670706 Zkl Kwartaalrekening
Kas
Te ontvangen posten
TOTAAL ACTIVA:

PASSIVA

Bestemmingsreserve huisvesting
Bestemmingsreserve cliënten
Egalisatiereserve huisvesting
Algemene reserve
VERMOGEN
Te betalen posten
TOTAAL PASSIVA:

€

€

31-Dec-19

31-Dec-18

6.429,03
27.000,00
3.741,94
99,65
0,00

4.852,18
20.506,07
3.741,94
214,59
100,00

37.270,62 29.414,78

€

€

31-Dec-19

31-Dec-18

12.000,00
3.713,64
10.700,00
10.843,82
37.257,46

9.600,00
3.713,64
10.700,00
5.363,67
29.377,31

13,16

37,47

37.270,62 29.414,78
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Staat van Baten en Lasten

€

€

€

werkelijk
2019

werkelijk
2018

begroting
2019

BATEN
GIFTEN:
bedrijfsleven
kerken
instanties & fondsen
subsidie overheid / gemeenten
particulieren
in natura
GIFTEN TOTAAL:

1.300,00
1.980,00
7.636,40
14.700,00
945,30
0,00
26.561,70

0,00
3.044,05
5.230,00
9.700,00
1.195,00
0,00
19.169,05

250,00
2.500,00
2.500,00
10.000,00
150,00
0,00
15.400,00

913,74
0,00

375,41
6,07

100,00
0,00

27.475,44

19.550,53

15.500,00

HUISVESTING:
huisvesting & energie & belastingen
onderhoud huisvesting
inrichting huisvesting
inrichting huisvesting in natura
HUISVESTING TOTAAL:

7.965,86
588,84
1.252,80
0,00
9.807,50

7.936,57
21,96
0,00
0,00
7.958,53

7.950,00
500,00
750,00
0,00
9.200,00

OVERIGE:
internet & communicatie
kantoor & facilitair
verzekeringen
aankoop ondergoed / kleding
vrijwilligers en 5 jarig jubileum
giften
bestuur
OVERIGE TOTAAL:

689,50
883,89
72,60
5.566,40
1.679,80
750,00
145,60
9.787,79

846,48
1.583,36
72,60
6.937,57
198,70
0,00
0,00
9.638,71

750,00
1.000,00
75,00
2.500,00
250,00
0,00
0,00
4.575,00

2.400,00
0,00
0,00
2.400,00

2.400,00
0,00
0,00
2.400,00

2.400,00
0,00
-250,00
2.150,00

TOTAAL LASTEN

21.995,29

19.997,24

15.925,00

SALDO BOEKJAAR

5.480,15

-446,71

-425,00

EIGEN ACTIES:
RENTE:

TOTAAL BATEN
LASTEN

RESERVERINGEN:
onderhoud & inrichting huisvesting
egalisatie huisvesting
reiskosten clienten
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Een greep uit onze sponsors tot nu toe
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