Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Kledingbus Súdwest Fryslan

Nummer Kamer van
Koophandel

6 6 8 9 0 3 1 4

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Kamp 9

Telefoonnummer

0 5 8 2 5 5 1 1 3 5

E-mailadres

kledingbusswf@outlook.com

Website (*)

www.kledingbusswf.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 6 7 4 2 6 8 5

Welzijn - Overig welzijnswerk
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

1 5

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Hans Haarsma

Secretaris

Geertje van der Meer

Penningmeester

Trijntsje van der Galiën

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Adviseur bestuur, diaconaal werker Kees van Kordelaar

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Wij willen een bijdrage leveren aan de ontmoetingsmogelijkheden en
gemeenschapszin in een aantal wijken en plaatsen in Súdwest Fryslan.
De kledingbus biedt de mogelijkheid voor mensen die dat nodig hebben om op een
laagdrempelige wijze te wennen aan werk en structuur. Ook mensen die het wat
rustiger aan willen doen wat werk betreft, kunnen bij de kledingbus terecht. Tevens
kunnen gasten kleding brengen en halen wat zorgt voor een laagdrempelige manier
om met elkaar in contact te komen.
Ten eerste: willen wij een bijdrage leveren aan de ontmoetingsmogelijkheden en
gemeenschapszin in de wijken en plaatsen waar we komen. Mensen die kleding
brengen of halen en kunnen elkaar bij de koffietafel achter in de bus, ontmoetten.
Ten tweede: bieden wij gratis kwalitatief goede kleding aan. Ook kunnen boeken of
speelgoed geleend of geruild worden. Daarnaast nemen we kleding in die niet meer
gedragen wordt.
Ten derde: is de kledingbus een mooie plek voor mensen die weer eens wat
werkervaring en –structuur willen opdoen. Ook mensen die wat rustiger aan willen
doen wat werk betreft, vinden bij de kledingbus een alternatieve werkplek.
Er is plaats voor diverse vrijwilligers; gastvrouwen en –heren die helpen met kleding,
een praatje maken met de klanten en de koffie of thee verzorgen. Daarnaast zijn er
chauffeurs nodig om de bus naar al onze standplaatsen te brengen. Ook de chauffeurs
hebben een belangrijke sociale rol.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Wij rijden met de bus volgens een vast schema naar een aantal plaatsen of wijken
waar we iedere week een aantal uren op een vaste standplaats staan. Zodat mensen
op een vaste tijd en plek terecht kunnen in de bus.
Mensen kunnen kleding brengen of halen
Mensen kunnen elkaar bij de koffietafel, achter in de bus, ontmoetten.
Mensen kunnen kwalitatief goede kleding kosteloos meenemen.
Daarnaast kunnen boeken geleend of meegenomen worden.
We nemen kleding in die mensen brengen en sorteren dit. Wat goed en mooi is blijft.
Op de bus zijn drie vrijwilligers aanwezig: een chauffeur en twee gastvrouwen. De
gastvrouwen helpen bij het innemen en uitgeven van de kleding, zetten koffie en thee
en bieden een luisterend oor aan de klanten.
Een gastvrouw coordineert de gastvrouwen, de kleding en de inrichting.
Een vrijwilliger coordineert de chauffeurs.
Het bestuur coordineert het geheel en zorgt voor inkomsten.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Een hoofdsponsor: Ventura Aid van Ventura Systems BV, Bolsward.en een aantal
kleine sponsoren (dit zijn ook bedrijven in de regio)
‘De Zalige Titus Brandsmaparochie’, van Bolsward, Workum, Makkum, Witmarsum
Andere kerkelijke gemeenschappen in de regio.
Particuliere giften.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Verzekering van de bus.
Reparaties van de bus.
Wegenbelasting.
Diesel.
Kosten rondom vrijwilligers
Standplaats voor onderdak bus.
geld voor reserve (onvoorziene onkosten bus)

We hebben geen beleidsplan. Daarvoor zijn we te kleinschalig

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Alles is op basis van vrijwilligheid. Ook de bestuursfuncties.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

In 2016 kwam pastoraal medewerker K van Kordelaar met het idee om een rijdende
kledingbus te starten. Hiervoor heeft hij 3 mensen benaderd die dit met hem wilden
gaan realiseren. Op 22 september 2016 is de Stichting Kledingbus SWF bij de notaris
vastgelegd. Vanaf dat moment zijn we begonenn om fondsen aan te schrijven om het
plan tot uitvoer te brengen. Alle fondsen stonden achter ons idee en waren bereid om
een bijdrage te verlenen. In eerste instantie zou de verbouw van de bus uitgevoerd
worden door een extern bedrijf, maar inmiddels waren er vrijwilligers wie het idee
hadden om de verbouw zelf uit te voeren. Een vrijwillige tekenaar heeft de bus
ingetekend, vrijwilligers van een mediaopleiding hebben de buitenkant ontworpen en
de binnenkant is inderdaad door vrijwliggers uitgevoerd. Tot juli is de tijd gebruikt om
de bus naar onze wensen aan te passen. Op 3 juli 2017 hebben we een toerrit
gemaakt door de gemeente om de bus bekend te maken onder het publiek. Daarna
zijn we volgens een vast rooster in de gemeente gaan rijden. Vanaf het begin waren
we op zoek gegaan naar vrijwilligers als gastvrouw en als chauffeur. Dit bleek niet
moeilijk en al gauw waren er voldoende vrijwilligers om te starten.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 1 7

Balansdatum

Activa

31-12-2017

31-12-2016 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
37.577

+
37.577

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

2.073

€

+
€

€

9.750

€

0

€

9.750

10.875

+
10.875

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

39.650

31-12-2017

Continuïteitsreserve

€

2.073

€

5.000

Bestemmingsreserve

€

0

€

5.700

Herwaarderings
reserve

€

€

0

Overige reserves

€

€

175

31-12-2016 (*)

+
€

€

2.073

+

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

20.625

Totaal

€

10.875

€
€

37.577

+
€

+
€

2.073

9.750

+
39.650

2016 was jaar van oprichting en fondsen werven. In 2017 zijn er veel onkosten gemaakt voor aanpassen bus etc.

+
€

20.625
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Staat van baten en lasten

Baten

2017

2016 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

10.000

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

750

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

0

€

Baten sponsorbijdragen

€

26.250

€

Giften en donaties van particulieren

€

777

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

1.098

Giften

€

1.875

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€

+
10.750

180

€
€

+
180

+
Som van de baten

Lasten

€

28.125

+
€

10.930

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

36.083

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

845

30

€

25

36.928

€

55

-8.803

€

10.875

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

de baten zijn in 2016 hoger dan de lasten. In 2016 zijn we gestart en is er voornamelijk
geld binnen gekomen van subsidies. In 2017 is er vooral veel geld uitgegeven aan de
verbouw en het interieur van de kledingbus.

Open

